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A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény 
közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok 
megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti iskolánk 
nevelő-oktató feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az 
iskolaközösség tagjai számára. A házirend - az intézmény tanévenkénti 
munkatervével együtt – szabályozza az iskola belső rendjét, életét. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 

1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, és a 
Pedagógiai Programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a 
rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. 

2. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt. 
3. A házirend a hatályba lépés napjától (2015. június 24-étől) visszavonásáig érvényes, 

folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös 
rendezvények időtartama alatt. 

4. Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai belső 
szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az iskola szervezeti 
és működési szabályzata, valamint pedagógiai programja. 

5. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és 
kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola helyiségeinek és az iskolához tartozó területek használatával 
kapcsolatos helyi szabályokat. 

6. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. 
Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a 
hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az 
iskola területén is. Így különösen érvényes rájuk a 2011.évi CXC. törvény a köznevelésről. 

7. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és a Szülői Munkaközösség egyetértési 
jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki 
kezdeményezheti (lásd. rendelkezések). 

8. A házirend megsértése esetén a számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van 
helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. 

9. A tankötelezettség kezdetéről a Köznevelési törvény 45.§ 2. bekezdése rendelkezik. 
Tanévkezdéskor és szorgalmi idő közben érkező tanulók felvételéről az iskola igazgatója 
dönt a törvényileg meghatározott létszámhatárok mellett. A beiskolázási körzetünkbe 
tartozó tanulók felvétele biztosított. A beiskolázási körzetről a Pedagógiai Program 
rendelkezik. 

10. Az óvodai szakvélemény bemutatása (adott esetben: Nevelési Tanácsadó, Országos 
Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság véleménye), mely az 
iskolaérettséget igazolja. 
A tanköteles tanulók beiratkozásakor lakcímkártya, társadalombiztosítási igazolvány, 
adókártya (amennyiben van), óvodai szakvélemény vagy a szakértői bizottság 
szakvéleményének bemutatása szükséges. 
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11. Az osztályba sorolásról az első összevont szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a 
szülők. Az osztályba sorolásnál figyelembe vesszük a HH, HHH, valamint a BTM és SNI 
tanulók számát, arányát. 
Beiratkozáskor a szülők megkapják az iskola házirendjét, és már a beiratkozás előtt 
tájékozódhatnak az iskola Pedagógiai Programjáról, Helyi tantervéről az iskola honlapján. 

A szülő aláírásával igazolja az iskola arculatát meghatározó programok, valamint a 
kötelező óraszámot meghaladó többletórák vállalását. 

12. Az átvétel feltételei, eljárási rendje 
A szülő az iskolakezdést megelőzően az intézmény igazgatójának kérvényt nyújt be, 
melyben indokolja iskolaválasztási szándékát. Az átvételt megelőzően a szülőnek be kell 
mutatnia gyermeke bizonyítványát is. 

A tanév megkezdése után érkezők felvételéről az igazgató-helyettes valamint az 
osztályfőnökökkel való egyeztetés után az iskola igazgatója dönt. Szükség esetén 
szaktanári vélemények kikérésével vizsgáljuk meg, hogy a tanuló korábbi tanulmányai 
alapján beilleszthető-e az iskolában működő tanulócsoportok valamelyikébe. 

A felvétel után a tanuló az előző iskola igazolását, s a tanév során szerzett érdemjegyeit, 
illetve a szöveges értékelést köteles benyújtani. 

A felvételről az iskola befogadó nyilatkozatot küld a tanulót kibocsátó intézménynek. 

13. Csoportbontás szempontjai: 
Ha az általános iskola –a megadott sorrend szerint- az összes felvételi kérelmet helyhiány 
miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba (nyelvi csoport, iskolaotthonos oktatás, 
emelt óraszámú oktatás) tartozók között sorsolás útján dönt. 

A sorsolás szabályai: 

 A sorsoló bizottság tagok egyben felügyelő bizottság tagjai is. 

 SZMK, a DÖK és az iskola vezetőségének egy - egy tagja alkotja a bizottságot. 

 A jegyzőkönyv-vezető az iskolatitkár. 

 A sorsolás levezetője a szaktanár. 
Menete: a jelentkezők nevét tartalmazó sorsoló dobozból egyenként kihúzza a szaktanár 
a maximális létszámnak megfelelő számú tanulót. 

A csoportokat a tanulók létszámának és az évfolyamoknak megfelelően alakítjuk. A 
felvétel minden tanuló számára biztosított. 

Az iskolaotthonos osztályba való jelentkezést a szülő kezdeményezi. Túljelentkezés 
esetén az iskola igazgatója dönt az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározott módon. 

14. Felmentések 
Felmentéseket a (Nemzeti köznevelési törvény 56. §-ban foglaltak szerint az iskola 
igazgatója adhat, melyet az alábbi táblázat szemléltet. A felmentésről határozat 
formájában értesíti az iskola a szülőt. 
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Magántanulóvá nyilvánítás 
Sajátos nevelési igény 

A tanuló sajátos helyzete 

Szakértői vélemény 

Szülői kérelem 

Tizenhat óra előtt 
megszervezett egyéb 
foglalkozás 

A tanuló sajátos helyzete Szülői kérelem 

Érdemjegyekkel és 
osztályzatokkal történő 
értékelés alól 

Sajátos nevelési igény Szakértői vélemény 

Készségtárgyak tanulása 
Egyéni adottság vagy 
sajátos helyzet 

Szülői kérelem 

 
 
 

15. A tanulói jogviszony megszűnésnek illetve megszűntetésének szabályai, eljárási rendje: 
A tanulói jogviszony automatikusan megszűnik a 8. évfolyam sikeres elvégzése 
esetén,illetve annak a tanévnek az utolsó napján, amikor a tanuló a tanköteles életkort 
betölti. Egyéb esetekben a jogviszony megszűnését a szülő kezdeményezi lakhely- vagy 
iskolaváltoztatás, illetve külföldi tartózkodás miatt. 

A tanulói jogviszony megszűnésekor a tanuló megkapja bizonyítványát. 

Évközi iskolaváltoztatás esetén a befogadó intézmény részére írásbeli tájékoztatást adunk 
ki a tanuló tanulmányi előmeneteléről, és megküldjük a tanuló egészségügyi törzslapját 
is. 

16. Iskolai étkeztetés: 
Az étkező tanulóknak be kell tartaniuk a tanévre érvényes ebédeltetés rendjét. Az 
étkezés az iskolában 11:45-től 14:00-ig tart. 

Az étkezés térítési díját minden hónapban, a kijelölt időpontban kell befizetni az 
önkormányzat pénztáránál. A hiányzó tanuló étkezési díja a következő havi befizetésnél 
kerül jóváírásra, de csak abban az esetben, ha a szülő lemondja az étkezést egy nappal a 
hiányzás előtt délelőtt 10 óráig az önkormányzat ügyintézőjénél. 
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A TANKÖNYVELLÁTÁS ÉS KÖLCSÖNZÉS RENDJE 

Tankönyvtámogatás 

Az iskola minden év június 10-éig felméri, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a 
tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés 
útján, hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.  

A felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem 
érintett iskolai évfolyamokon, minden olyan tanuló részére, aki  

a) tartósan beteg,  
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,  

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,  
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy  
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
a tankönyvek ingyen állnak rendelkezésre. 

Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való 
jogosultságot igazoló iratokat: családi pótlékról szóló igazolás, rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásról szóló igazolás, orvosi igazolás tartós betegségről, sajátos 
nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye.  

Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra.  

Az iskola - a helyben szokásos módon - hirdetményben teszi közzé a normatív 
kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság 
igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit.  

A tankönyvtámogatás formája lehet: ingyenes tankönyv, tartós tankönyv (könyvtárból 
való kölcsönzés), használt tankönyvvásárlás. 

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetén a felmérést a beiratkozás napjáig kell 
elvégezni. 

A tankönyvkölcsönzés 

Tankönyvet (beleértve a szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt) az iskola 
tankönyvkölcsönzés útján is adhatja a normatív kedvezményre jogosult tanulónak. Azt, 
hogy a normatív kedvezményre jogosult tanuló tankönyvkölcsönzés útján jut e a 
tankönyvhöz, az adott évben normatív kedvezményre, illetve egyéb kedvezményre 
jogosult tanulók száma és a rendelkezésre álló anyagi források alapján a nevelőtestület 
dönti el. 

A tankönyvkölcsönzési jogosultság, ezzel a tankönyv-használat joga a tanulói jogviszony 
fennállás alatt addig tart, amíg a tanuló felkészítését az adott tantárgyból a helyi tanterv 
szerint végezni kell, illetve amíg adott tantárgyból vizsgát tehet. 

A kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke minden évben közzétételre kerülnek a 
tankönyvosztás napjáig. 



Kunszt József Katolikus Általános Iskola  Házirend 

10 

A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik. Tankönyvenként a 
tankönyvkölcsönzés tényéről, a kölcsönzés időtartamáról a tankönyvfelelős 
dokumentumot készít, melynek egy példányát az osztályfőnöknek átad. 

Használt tankönyvvásárlás 

A kölcsönzött tankönyvet a normatív kedvezményre jogosult tanuló az iskolai könyvtárból 
megvásárolhatja. A megvásárlás feltétele, hogy a tanuló a tankönyvet legalább 3 hónapig 
használja. A tankönyv áraként a tanuló, illetve a szülő a tankönyv rendeltetésszerű 
elhasználódási fokát alapul vevő árat kifizesse. 

A tankönyv csökkentett árára a könyvtáros tesz javaslatot írásos feljegyzés formájában, 
melyet az iskolaigazgató hagy jóvá. 

A tankönyv árát a szülő az iskolának fizeti meg. 

A tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv 
elvesztésével, megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére köteles. 

A könyv elvesztése esetében a kártérítés összege nem lehet kevesebb az adott tankönyv 
tényleges beszerzési árának 50 %-ánál, és nem lehet több a tényleges beszerzési áránál. 

A könyv megrongálódása esetében vizsgálni kell azt, hogy a könyvet továbbra is lehet-e 
még rendeltetésszerűen használni, vagy sem. Ha a megrongálódott könyv 
rendeltetésszerű használatra még alkalmas, illetve alkalmassá tehető, kártérítésként a 
könyv beszerzési árának maximum 50 %-át lehet a tanulótól, illetve a tanuló szülőjétől 
követelni. 

Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve arra nem 
lehet alkalmassá tenni, a könyv elvesztésénél leírt kártérítési összeget lehet kérni. 

A tankönyv állapotát, használatra való alkalmassá tételének megítélését, valamint a 
kártérítési összegre javaslatot az tankönyvfelelős tesz írásos feljegyzés formájában, 
melyet az iskolaigazgató hagy jóvá. 

A kártérítési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése 

A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a 
kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. 

Különösen indokolt eltekinteni a kártérítési kötelezettségtől, ha a tankönyv 
megrongálódásával, illetve elvesztésével kapcsolatban nem feltételezhető, illetve nem 
igazolható a tanuló szándékossága. Az elengedésről, illetve a mérséklésről az iskola 
igazgatója dönthet. 
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A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

Minden tanuló joga, hogy 

 a beiratkozástól gyakorolhatja az őt megillető tanulói jogokat. 
vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit-, erkölcs-, és 
vallásoktatásban részesüljön.  

 adottságainak, képességeinek és állapotának megfelelően nevelésben és 
oktatásban részesüljön. 

 részt vegyen szakköri, sport (együttesen: tanórán kívüli foglalkozásokon). A tanórán 
kívüli foglalkozások meghirdetése az iskola nevelési-oktatási igazgatóhelyettesének 
a feladata, a jelentkezéseket az osztályfőnöknek kell leadni minden tanév május 20-
áig. 

 igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit 
használja a nevelővel való egyeztetés alapján. 

 egy tanítási napon az osztályközösség csak két témazáró dolgozatot írhat, melynek 
időpontját a szaktanár egy héttel előtte bejelenti és a naplóba ceruzával bejegyzi. 

 felkészüléséről rendszeres értékelést kapjon. (Havonta érdemjegyben kifejezve 
magatartását, szorgalmát, tárgyi tudását). 

 írásbeli munkájának érdemjegyét legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja. 

 bármilyen napon sérelem esetén tanáraihoz, osztályfőnökéhez, az iskola 
vezetéséhez fordulhasson. 

 a délutáni foglalkozásokon való részvétel ellátásban és rendszeres egészségügyi 
felügyeletben részesüljön. 

 testi épségét, egészségét semmi se veszélyeztesse, az iskola és környezete 
egészséges és biztonságos legyen. 

 a tanítás közötti szüneteket beszélgetéssel, pihenéssel, mozgással töltse. 

 indulhasson tanulmányi versenyeken, meghirdetett pályázatokon, ha igény van rá 
felzárkóztató foglalkozáson vehessen részt. 

 megtanulhassa az önálló tanulás legcélszerűbb módszereit. 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. 

 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, 
javaslatot tegyen. 

 tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és hozzájusson a jogai gyakorlásához 
szükséges információkhoz. 

 családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére – indokolt esetben – 
kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön (tankönyv, tanszerellátás, 
kedvezményes étkeztetés). Ennek feltételeiről, szabályairól az iskola 
gyermekvédelmi felelőse ad felvilágosítást. 
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Minden tanuló kötelessége, hogy 

 aktívan részt vegyen a kötelező és a kötelezően választható tanításiórákon, 
valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon. 

 fegyelmezett magatartást tanúsítson, és rendszeres munkával, képességeinek 
megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. 

 tiszteletben tartsa az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 
tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse. 

 a megfelelő köszönési formát alkalmazza társaival és a felnőttekkel szemben (a 
katolikus gyerekektől elvárt köszönési forma: „Dicsértessék a Jézus Krisztus”). 

 betartsa a házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek 
használati rendjét. 

 megőrizze, az előírásoknak megfelelően kezelje és óvja az intézmény felszerelését, 
védje a közösség tulajdonát. 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát. 

 jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket tanárának, 
osztályfőnökének. 

 hetesi és ügyeletesi feladatait maradéktalanul ellássa a kiadott ügyeleti rendnek 
megfelelően. 

 részt vegyen az évnyitó és évzáró szentmisén, valamint a katolikus tanulóknak a 
karácsonyi, húsvéti és az évfolyam szentmisén való részvétel. 

 a tanulók az ünnep jellegének megfelelő méltósággal viselkedjenek. 
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A TANÍTÁS RENDJE 

1. Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 730 órától 17 óráig tart. A tanítás előtti 
gyülekezés helye az iskola udvara. Gyülekező 730-745az udvaron. 745-kor az ügyeletes 
nevelők felügyelete mellett sorakozó, bevonulás az ügyeleti rend szerint, majd a tanulók 
osztályonként a tanítási termekben fegyelmezetten várják a tanárt. Rossz idő esetén 
gyülekező az osztálytermekben az ügyeletes tanár utasítására. 745-től a tanítás kezdetéig 
a tanulók kötelesek kicsomagolni és előkészülni a tanórára. A felelősök (ügyeletes, hetes, 
eszköz) végzik munkájukat. A szülők gyermekeiket csak az iskola előterébe kísérhetik és a 
tanítást követően ott várhatják meg őket, illetve az intézmény előtti részen. 

2. Aki 745 után érkezik, elkésőnek számít. A 3. késés után az osztályfőnök értesíti a szülőt 
(ellenőrzőbe beírja). A következő 3 késés után osztályfőnöki figyelmeztetés jár. 

3. A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A 
tanítás kezdete 800 óra. A tanítási órák időtartama 45 perc. Becsengetés után a tanulók 
fegyelmezetten várják a pedagógust osztálytermeikben, illetve az órarend szerinti 
termekben. A kijelölt termekbe (tornacsarnok, számítógépterem, könyvtár, technika 
termek) csak a szaktanár engedélyével és felszereléssel lehet belépni! Kicsengetés után 
az osztálytermet mindenkinek kötelessége elhagyni, táskájukat abban az osztályban 
pakolják le, ahol a következő órájuk lesz. 

A tanítási órák mindig 45 percesek, rövidítés kivételes esetben igazgatói utasításra 
előfordulhat. 

4. A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy 

 előkészítse tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét és a szükséges felszereléseket, 

 figyeljen és képességeinek megfelelően, aktívan részt vegyen a tanórák 
munkájában, teljesítse feladatait, 

 kézfelemeléssel jelezze, ha szólni kíván és felszólításra ülve felelhet,  

 a tanterembe belépő és távozó felnőttet felállással üdvözölje, 

 óvja egészségét, és a tanítás, illetve a tanóra végén tisztaságot és rendet hagyjon 
maga után. 

5. A tanuló személye, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott. Ünnepélyeken a 
sötét nadrág/szoknya és a fehér ing/blúz kötelező! Testnevelésórákon csak az iskola által 
előírt tornafelszerelésben lehet részt venni. Az iskola tornacsarnokában váltócipő 
használata kötelező! 

6. Az iskola a római katolikus vallás mellett, lehetőséget biztosít más felekezetek számára 
hittanóra tartására, illetve lehetőség van hittanóra helyett erkölcstan órán való 
részvételre. 

Óra Becsengetés Kicsengetés Szünet ideje Helyszín 

1. 800 845 10 perc Udvar 

2. 855 940 20 perc Tízórai, terem 

3. 1000 1045 10 perc Udvar 

4. 1055 1140 10 perc Udvar 

5. 1150 1235 5 perc Terem 

6. 1240 1325 20 perc Ebédelés 

7. 1345 1430   
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7. A tanuló egészsége védelmében tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a 
mosdók, mellékhelyiségek tisztaságára is! A szünetekben jó idő esetén a gyerekek az 
ügyeletes nevelőkkel az udvaron tartózkodnak. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelők 
utasítására a termekben maradnak. 

8. A tízórai szünetben a tanulók az osztályteremben maradnak. A mindenkori felelősök 
viszik a tízórait a termekbe. A kézmosó felszerelés, szalvéta használata kötelező. A nevelő 
az étkezés megkezdéséig mindenképp az osztályteremben marad. Jelzőcsöngetéskor a 
tejes dobozokat vissza kell vinni. Ilyenkor kezdődik el a tanulók teremcseréje. 

9. A gyerekek osztályonként mennek a tízóraiért. 
10. A tanulók az utolsó órájuk után kötelesek elhagyni az iskola épületét. 
11. A választott délutáni foglalkozáson részt vevő gyermeket a szülő 16 óránál korábban 

engedéllyel viheti el. 

AZ ISKOLAOTTHON MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN 
SZABÁLYOK 

Az Akasztói Általános Iskola iskolaotthonos rendszerben is működik. 

Az iskolaotthon olyan munkarendi forma, amely az egész napos nevelő – oktató 
tevékenység megszervezésére ad lehetőséget 1.-3. évfolyamig.  

A munkarenddel kapcsolatos egyéb szabályok: 

 A tanulóknak legkésőbb 7.45 óráig meg kell érkezniük az intézménybe. 

 Az iskolaotthon időtartama alatt a tanuló csak különösen indokolt esetben, a szülő 
írásbeli kérelmére, az intézmény vezetőjének engedélyével menthető fel a tanórák, 
foglalkozások látogatása alól. 

 Az iskolaotthonos tanulóknak kötelező az intézményi étkeztetésben való részvétel. 

 A diákok egyéni tanuláshoz való jogát, a tanulás megfelelő körülményeit a 
résztvevőknek fegyelmezett magatartással kell biztosítani. 

 Az iskolaotthoni élet szabályai minden más tekintetben megegyeznek az iskola 
házirendjében foglaltakkal. Évfolyamonként a mindenkori órarend határozza meg a 
tanóra, tanulás és szabadidő eloszlását. 

 Idősáv 

1. óra 8.00 - 8.45 

2. óra 8.55 - 9.40 

 9.40 – 10.00  

3. óra 10.00 – 10.45 

4. óra 10.55 – 11.40  

5. óra 11.50-12:35 

6. óra 12.40-13.25 

7. óra 13.35-14.20 

8. óra 14.30-15.15 

9. óra 15.15-16.00 
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A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE: 

1. A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, művészeti kör, tanfolyam konzultáció, 
osztályfőnöki foglalkozás, stb.) a diákok, külön jelentkezési lapon a szülő aláírásával 
jelentkezhetnek. A felvett tanulóknak a foglalkozásokon való részvétele kötelező, a 
mulasztás a tanrendi órákéval azonos megítélésű. 

2. A tanítási idő után a diákok csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az 
intézmény területén. A délutáni foglakozások ideje a tanulók és nevelők előzetes 
megbeszélése szerint alakul. A szakköri foglalkozásokról a hiányzást igazolni kell. Egymást 
követő 3 alkalom után a foglalkozásvezető írásban értesíti a szülőt. 
Az étkezés rendje: a tanulók felnőtt felügyelete mellett étkeznek. A tanulók az ebédlő 
rendszabályait tartsák be! 

A TANULÓ TÁVOLMARADÁSA ÉS ANNAK IGAZOLÁSA 

1. A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli 
foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. A tankötelezettség miatt a 
tanulóknak betegségből adódó hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. Jelentős 
családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról tanévenként 3 tanítási napig szülői indoklást 
lehet a tájékoztatófüzetbe, ellenőrzőbe bejegyezni. A hiányzás miatti tanulmányi 
elmaradást pótolni kell. Szülők fogadóórákon kereshetik fel a tanárokat, sürgős esetben 
telefonon történt egyeztetés után. 

2. A szülő gyermeke számára – előre tudott jelentős családi esemény miatt – írásban 
előzetes távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az 
osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, 
addigi mulasztása alapján. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a 
tanulónak pótolni kell az osztályfőnökök által megszabott határidőig. Az iskola területe 
tanítási idő alatt csak az ügyeletes nevelő, illetve vezetői és osztályfőnöki engedéllyel 
hagyható el! 

3. A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi 
be. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a 
házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az 
idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának 
minősül. 

4. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 
5. A mulasztott órák heti összesítése után a hiányzások szülői és orvosi indoklását az 

osztályfőnök mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztásokat. A mulasztásokat 
igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra. 
Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el. 

6. A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő 
ötödik munkanapon be kell mutatni az osztályfőnökének, aki a naplóban a hiányzásokat 
adminisztrálja. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az elmulasztott órák 
igazolatlan órának minősülnek. Más hivatalos elfoglaltság esetén az adott dokumentum 
(kikérő) alapján igazolható a hiányzás. Az igazolatlan hiányzásokat az osztályfőnökök 
kötelesek jelezni az igazgatóhelyettesnek vagy az ifjúságvédelmi felelősnek. 
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AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA ESETÉN TÖRTÉNŐ 
SZABÁLYOZÁSOK: 

1. Az elektronikus napló az iskola által üzemeltetett iskolaadminisztrációs rendszerre épülő 
olyan adatbázis kezelő alkalmazás, amelynek felhasználásával lehetővé válik az 
intézmény tanügy igazgatási és adminisztratív feladatainak hatékony ellátása. 

2. A szülői modul alkalmazásával megteremthető annak a feltétele, hogy a szülők naprakész 
információkkal rendelkezzenek gyermekük iskolai előmenetele kapcsán. Kezelő felülete 
web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, valamint egy 
azon futtatható böngésző program szükséges. 

3. A szülők saját gyermekük napló bejegyzéséhez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az 
interneten keresztül történő hozzáférést a rendszergazda biztosítja felhasználónév és 
jelszó megadásával a tanév elején az első osztályosok valamint azok számára, akik tanulói 
jogviszonyt létesítenek intézményünkkel. 

A TANULÓK DICSÉRETE ÉS JUTALMAZÁSA 

Iskolánk dicséretben részesíti illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

 kimagasló sportteljesítményt ér el, 

 tanulmányi és egyéb versenyeken eredményesen szerepel, 

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, 
növeléséhez. 

A jutalmazás formái: 

Tanév közben elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret. 
1. Tantárgyi versenyek értékelése: 

 Iskolai forduló: ötös az adott tárgyból 

 Továbbjutó: alsó osztályfőnöki dicséret 

   fölső szaktanári dicséret 

 Megyei verseny helyezettjei: 

 1-10. helyezés: igazgatói dicséret 

 ha 500-nál több résztvevő, akkor 1-20-ig: igazgatói dicséret 
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2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 
tanulók a tanév végén 

 szaktárgyi teljesítményért a bizonyítványban jeles helyett kitűnő osztályzat 
bejegyzése 

 példamutató magatartásáért, 

 kiemelkedő szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesíthetők. 
A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell írni. 

3. A tanévek végén a kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók könyvjutalmat és 
oklevelet kapnak. 

 A jeles eredményt elért tanulók könyvjutalomban részesülnek.  

 A 8 éven át kitűnő, legfeljebb egyszer jeles év végi minősítést kapott tanuló 
kiemelkedő jutalmazásban részesül, amely a tanévzáró ünnepély nyilvánossága 
előtt történik. 

4. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók 
könyvjutalomban részesülnek a tanévzáró ünnepségen az iskola közössége előtt. 

5. Jutalmazás formája lehet még: 

 kedvezmények nyári táboroknál 

 a nevezési díjak átvállalása 
A jutalom tárgyában a nevelőtestület és az igazgató dönt az év végi osztályozó értekezleten a 
fenntartó jóváhagyásával. 

A TANULÓ ELMARASZTALÁSA, FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

1. Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, 
igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben 
részesítendő. A fegyelmi intézkedések közül az intéseket a tanuló ellenőrzőjén kívül az 
osztálynaplóba is be kell jegyezni. 

2. A büntetés előtt mindig meg kell keresni az enyhítő és súlyosbító körülményeket, a 
büntetési fokozatnak arányban kell lenni a vétséggel. 

3. A vétkesnek joga van arra, hogy büntetését megindokolják, a házirend alapján a helyes 
viselkedést elmagyarázzák. 

4. A legsúlyosabb vétségek: a verekedés, mások megalázása, lopás, kötelességek szándékos 
elmulasztása, a szándékos rongálás. 

Büntetési fokozatok: 

a.) szóbeli figyelmeztetés 

 adható fokozatként vagy első büntetésként 

 tájékoztatást kap az osztályfőnök 

 befolyásolja a havi magatartásjegyet, egy hónap után elévül. 
b.) írásbeli figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés: adható fokozatként első büntetésként 

 osztályfőnöki rovó: adható fokozatként 2. büntetésként tájékoztatást a kap a szülő, 
havi magatartásjegy 3-nál jobb nem lehet 

 osztályfőnöki intő 

 igazgatói intő: adható fokozatként vagy első büntetésként osztályfőnöki javaslatra 
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Tájékoztatást kap a szülő. Jogmegvonással járhat együtt, havi magatartásjegy 2-nél 
jobb nem lehet. 

c.) Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás 
alapján, írásbeli határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő. Az iskolánkban a 
fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület 
megbízásból a Fegyelmi Bizottság jogosult, amely három főből áll, vezetője a nevelési 
igazgatóhelyettes. 

A közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetések a következők: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás a tanév 
folytatásától, - kizárás az iskolából – a Köznevelési törvény 58. §. (4. bekezdésének 
alkalmazásával.) 

AZ ISKOLA TISZTSÉGVISELŐI 

1. Az osztályfőnök minden héten két tanulót bíz meg a hetesi feladatokkal. A megbízott 
tanulók nevét bejegyzi az osztálynaplóba. 

2. A hetes kötelességei: 

 felügyeli a házirend osztályteremben való betartását, 

 jelenti az igazgatóhelyettesnek, ha a teremben 5 perccel a becsöngetés után nincs 
pedagógus, 

 biztosítja a tanítás feltételeit: minden szünetben kiszellőzteti a tantermet, letörli a 
táblát, krétáról gondoskodik, 

 minden óra elején jelenti a hiányzókat a pedagógusnak, 

 azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetekben történő 
rendbontást, károkozást, 

 gondoskodik – az órát tartó pedagógussal együtt – a tanterem tisztaságáról és 
rendjéről (szemét összeszedése, székek igazítása, tábla tisztítása, ablakok zárása, 
lámpák lekapcsolása). 

3. Ügyeletesek feladatai, rendje 

 az ügyeletes nevelők az ügyeleti munkát 730-kor kezdik, 

 az ügyeleti munkát szervezetten kell végezni. Azügyeletes nevelők egyike az 
emeleten, másikuk a földszinten ügyel. 

 A tantermekben csak az egyik hetes tartózkodhat, ezt ellenőrizni kell. 

 az ügyeletes nevelők az udvaron tartózkodnak, ahol felügyelnek, sorakoztatnak. 
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. A tanulók nagyobb közösségének tekintjük: 50 %+1-át. 
2. Nem lehet az iskola épültén belül – a balesetek elkerülése érdekében – futva közlekedni, 

és másokat a közlekedésben akadályozni. Tűzriadó, bombariadó és más veszély esetén az 
épületet - a pedagógus irányításával – fegyelmezetten el kell hagyni a megadott, ismert 
tervnek megfelelően. 

3. A tanulók a folyosón haladó felnőtteket udvarias félreállással elengedik, és tisztelettel 
köszöntik. 

4. Az iskolában plakátokat és hirdetményeket kifüggeszteni kizárólag az erre kijelölt helyen, 
csak előzetes engedélykérés után, az igazgató vagy helyettesének hozzájárulásával 
szabad. 

5. A tanítási órákhoz szükséges taneszközökön és felszereléseken kívül nem ajánlatos az 
iskola területére bármilyen más tárgyat saját felelősségükre behozni (műszaki cikkek, 
elektromos játékok, újság, háziállat, görkorcsolya, mobiltelefon, stb.), mivel azokat az 
órán használni nem lehet, az iskolai munkához nem tartoznak. 

6. A könyvtár állománya, szolgáltatásai a megadott nyitvatartási időben, rendeltetésszerűen 
használhatók. 

7. Sportlétesítményeink mindenki rendelkezésére állnak az iskolai órarend, valamint az 
iskolai sportkör foglalkozásainak időpontjaiban. Egyéni és egyéb közösségi kéréseket a 
testnevelő tanárokkal lehet egyeztetni. 

8. Számítógéptermet felügyelet mellett, órarend és tanfolyamrend szerint lehet használni. 
9. Tantermekben, aulában megtartott közösségi programok után teljes rendet kell 

biztosítani a rendezőknek. 
10. Balesetvédelmi okokból tilos fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelésórákon, illetve 

olyan foglalkozásokon, ahol ez balesetveszélyes. 
11. Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani, rágógumizni; napraforgót, 

tökmagot és bármely egészségkárosító anyagot az iskolába hozni. 
12. Tilos a sminkelés, körömfestés, hajfestés valamint testékszerek viselése tanítási időben. 
13. A tanulóknak és dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral 

érkezzenek, azokat a kerékpártárolóban lelakatolva elhelyezzék. Az iskola udvarán a 
kerékpárral játszani, versenyezni tilos. A tanulók motorral nem jöhetnek iskolába. 

14. Tilos a durva és trágár szavak használata. 
15. Az iskolai játszótéren a tanulók az iskola nyitva tartási ideje alatt, felnőtt felügyelete 

mellett tartózkodhatnak. 
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 
osztályozó vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a 
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 
osztályzatot kapott. 

A vizsgák rendje: 

 a vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel:  
o osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 
o javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)közölni kell, 

Ha másként nem rendelkezik a tantestület, akkor az osztályozó vizsga az 
első félévben február, a második félévben június hónap utolsó napjáig kerül 
megszervezésre 

 a tanév végi értékelés megállapításához és ezzel a magasabb évfolyamba történő 
lépéshez a magántanulónak vizsgát kell tennie. 

 Az osztályozó vizsga tantárgyanként, évfolyamonkénti követelményeit a házirend 
5.sz. melléklete tartalmazza. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A házirend mellékletei:  

 1. számú melléklet: A számítógépes terem használati rendje 

 2. számú melléklet: Tornacsarnok használati rendje 

 3. számú melléklet: Napközi és menza használati rendje 

 4. számú melléklet: Könyvtár használati rendje 

 5. számú melléklet: Továbbhaladás követelményei 

A házirend egy példányát az első tanítási napon a tanulónak és a szülőnek át kell adni. A 
házirendet az osztályfőnökök a tanulókkal és a szülőkkel minden tanév szeptember 30-áig 
ismertetik. 

A házirend a kihirdetést követően  ....................... lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

A házirend és mellékletei megtalálhatók az igazgatónál, a helyettesnél, az iskolatitkárnál 
és a könyvtárban. 

A házirend felülvizsgálati rendje: 

A házirend felülvizsgálatára sor kerül kétévente, valamint jogszabályi és egyéb változások 
alkalmával. 

A házirend jóváhagyása: 

A házirendet a szülői munkaközösség, és az intézményi tanács véleményezi, a 
nevelőtestület és a diákönkormányzat hagyja jóvá. 
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EGYETÉRTÉSI, VÉLEMÉNYEZÉSI JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉKOK 

A házirendet a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség 2015. augusztus 27-én fogadta el. 

A szülői munkaközösség a házirendet megtárgyalta, vele egyetértett. 

A diákönkormányzat egyetértett a házirendben foglaltakkal. 

Az intézményi tanács véleményezte és elfogadta a házirendet. 

Akasztó, 2015. augusztus 27.  

  ..............................................   ..............................................  

 igazgató intézményi tanács elnöke 

  ..............................................   ..............................................  

 SZMK elnök DÖK elnök 
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Elfogadó határozat 

A törvényben biztosított jogunknál fogva a Kunszt József Katolikus Általános Iskola 
házirendjét elfogadjuk. A köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§. 4. bekezdése 
értelmében a házirend módosításához a szülői munkaközösség egyetértését beszereztük.  

A nevelőtestület és az alkalmazottak nevében: 

  ........................................................  

 A nevelőtestület és az alkalmazottak képviseletében 

Akasztó, 2015. augusztus 27. 

Egyetértés 

A köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§. 4. bekezdése értelmében biztosított 
jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Kunszt József Katolikus Általános Iskola házirendjének 
tartalmával egyetértünk. 

A szülői munkaközösség nevében: 

  ........................................................  

 szülői munkaközösség elnöke 

Akasztó, 2015. augusztus 27. 

Egyetértés 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Nkt. 73.§ (3) és (4) bekezdései értelmében 
biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Kunszt József Katolikus Általános Iskola 
házirendjének tartalmával egyetértünk. 

Az intézményi tanács nevében:  

  ........................................................  

 az intézményi tanács elnöke 

Akasztó, 2015. augusztus 27. 
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Egyetértés 

A köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény Nkt. 48.§. (4) bekezdése értelmében biztosított 
jogunknál fogva kijelentjük, hogy a házirendben foglaltakkal egyetértünk. 

A diákönkormányzat nevében:  

  ........................................................  

 a diákönkormányzat elnöke 

Akasztó, 2015. augusztus 27. 

Jóváhagyás 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§. 4. bekezdése értelmében biztosított 
jogunknál fogva kijelentjük, hogy Kunszt József Katolikus Általános Iskola házirendjét 
mellékleteivel együtt jóváhagyjuk. 

A fenntartó szerv nevében: 

  ........................................................  

 Fenntartó képviselője 

Akasztó, 2015. augusztus 27.  
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1. számú melléklet 

Számítógép terem használati rendje 

1. A terembe csak a nevelővel együtt, az ő engedélyével szabad belépni.  
2. A gépet csak a tanár engedélyével szabad be- és kikapcsolni. 
3. Programokat engedély nélkül a gépre telepíteni nem lehet. 
4. Saját CD-t, pendrive-ot stb. csak a tanár engedélyével lehet használni. 
5. Táska, kabát a kijelölt szekrényben, a folyosón tárolható. 
6. Semmilyen enni- és innivaló nem vihető be a terembe. 
7. Engedély nélkül a kijelölt „munkagépet” elhagyni nem lehet. 

Akasztó, 2015. augusztus 27.  

  ..............................................   ..............................................  

 Ujváriné Lengyel Éva Solti Kálmán 
 számítástechnika tanár igazgató 
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2. számú melléklet 

Tornacsarnok használati rendje 

Tornacsarnok használat díjai: 

 Alkalmanként felnőtt ára: 2.700 Ft 

 Gyermek, diák: 1.750 Ft 

 Egy hónapra heti 1 óra: 2.450 Ft 

 Diákbérlet: 1.270 Ft 

A tornacsarnok használata általános iskolásoknak és óvodásoknak ingyenes. 

A játékrészre csak tiszta, az öltözőben felvett tornacipőben lehet belépni! A csarnok 
épületében, valamint az intézmény egész területén a dohányzás és a szeszesital fogyasztása 
tilos! 

A csarnok biztosít: pályát tartozékaival (háló, kapu, gyűrű), asztaliteniszhez asztalt és hálót. 

Szándékos rongálás esetén a bérlőt terheli anyagi felelősség az okozott kár erejéig. A bérleti 
díjat előre, csekken kell befizetni a csarnok gondnokánál. 

A terem beosztásánál elsőbbséget élveznek az iskolai tanórák és a tanulói sportköri 
foglalkozások. 

Akasztó, 2015. augusztus 27.  

  ..............................................   ..............................................  

 Udvar Imre Solti Kálmán 
 tornacsarnok gondnok igazgató 
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3. számú melléklet 

Napközi és ebédlő használati rendje 

Délutáni foglalkozás alsó tagozaton: 

1. A tanítási órák után a kijelölt termekben kell jelentkezni a nevelőknél. 
2. A napirendnek megfelelően vesznek részt a délutáni foglalkozáson. 
3. Szünetekben a tanteremben tartózkodni a nevelő engedélyével lehet. 
4. Étkezések idejére a nevelővel együtt vonulnak át az ebédlőbe. 
5. Az ebédlőben kulturált étkezés, csendes étkezés kötelező. 
6. Az étkezések során a kijelölt naposok végzik a felelősi munkát. 
7. A délutáni foglalkozásokon tanúsított magatartás és szorgalom beleszámít a szorgalmi 

és magatartás jegyekbe. 

Menza: 

1. A menzások táskájukat az alsó folyosón kijelölt asztalokon tárolhatják az étkezés ideje 
alatt. 

2. Tanítási órájuk végeztével mennek étkezni az ebédlőbe. 
3. Az étkezés 1140-től 14 óráig vehető igénybe. 
4. Az ebédlőben csak az ebédre jogosultak tartózkodhatnak.  
5. Csak nevelői engedéllyel van lehetőség későbbi étkezésre (pl. versenyek). 
6. A konyha vezetőjét a későbbi időpontról értesíteni kell. 
7. Diákok ebédet csak a hiányzás első napján vihetik el ételhordóban. 
8. A kulturált étkezés szabályait minden étkező köteles betartani. 
9. Az étkezésnél használt edényeket, evőeszközöket az ebéd befejeztével kötelesek a 

konyhára beadni. 

Akasztó, 2015. augusztus 27.  

  ..............................................  
  

 Solti Kálmán 
 igazgató 
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4.sz melléklet 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

A könyvtárhasználót a könyvtárba való beiratkozás nélkül illetik meg a következő 
alapszolgáltatások: 

 Könyvtárlátogatás 

 Az olvasóterem kézikönyvállományának helyben használata 

 A szak-, betűrendes, sorozati, hanglemez és videofilm katalógusok használata 

 Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

 Napilapok, folyóiratok helyben olvasása 

 Tájékoztatás 

 Referens szolgálat 

Az alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők 
igénybe. 

Mentesül a beiratkozási díj megfizetése alól a 14 éven aluli és a 70 éven felüli olvasó. 
A könyvtár a személyes adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályok figyelembe 
vételével köteles gondoskodni. 
A könyvtáros a beiratkozó adatait beiratkozási naplóban nyilvántartásba veszi, az olvasó 
olvasójegyet kap, amit minden kölcsönzéskor magával kell hoznia. 
A beiratkozott olvasó az alapszolgáltatásokon felül ingyenesen 

Kölcsönözhet: 
Könyvet, folyóiratot, napilapot (a legfrissebb szám kivételével),hanglemezt,diafilmet 

Kérhet: 
Témafigyelést, bibliográfiai összeállítást, könyvtárközi kölcsönzést, sajtófigyelést 
Használhatja Cd-s rádiómagnót, televíziót,videólejátszót, számítógépet a könyvtár CD és 
CD-ROM állományát. 

Térítési díjat kérünk az Internet használatért, valamint a nyomtatásért és fénymásolásért 
az alábbiak szerint: 

 Számítógép használat: 70 Ft/30 perc 
 Internet használat: 100 Ft / 30 perc 
 Nyomtatás, fénymásolás: 
  Szöveg: 30 Ft/oldal 
  Kép, grafika: 70 Ft/oldal 
  Laminálás: 220 Ft/A4 lap 
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A könyvtár letéti állományt helyez el az oktató-nevelő munka segítése érdekében a 
szaktantermekben és a napköziben. Az ideiglenesen kikölcsönzött dokumentumokat a tanév 
elején veszik át és a tanév végén adják vissza a megbízott nevelők, akik anyagi felelősséggel 
tartoznak a rájuk bízott könyvekért. 
A tartós tankönyvek kölcsönzése a letéti állományéhoz hasonló módon történik: a tanév 
elején névre szólóan kapja meg a pedagógus a szükséges tankönyvet, majd tanév végén 
visszahozza a könyvtárba. 

Akasztó, 2015. augusztus 27.  

  ..............................................  
  

 Solti Kálmán 
 igazgató 
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5. számú melléklet: A továbbhaladás követelményei 
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Továbbhaladás feltételei 1.osztály 

1. Matematika 

 számok felismerése és lejegyzése 20-ig 

 számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése növekvő, csökkenő 
sorrendbe 

 számszomszédok megállapítása 

 páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű fogalmának ismerete 

 adott szám helyének megkeresése egyesével beosztott számegyenesen 

 számsorozat folytatása segítséggel 

 számfeladat alkotása képről segítséggel 

 eszközzel összeadás és kivonás elvégzése a 20-as számkörben 

 egyszerűbb nyitott mondat megoldása 

 szöveges feladat megoldása segítséggel 

1. Magyar nyelv és irodalom 

 beszéd és szókincs életkornak megfelelő 

olvasás: 

 a tanult betűket felismeri és megnevezi 

 önállóan összeolvassa a tanult betűket 

 képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára 

írás: 

 a tanult betűket, betűkapcsolatokat kis segítséggel alakítja 

 írástempója életkornak megfelelő 

 másolás: írottról, nyomtatottról kevés hibával végzi 

 tollbamondás: hibáit segítséggel javítani tudja 

 írás emlékezetből: kis segítséggel képes javítani hibáit 

1. Környezetismeret 

 jól használja a térbeli és időbeli tájékozódáshoz szükséges fogalmakat 

 a hét napjait, a hónapok és az évszakok nevét ismeri, képes azok felsorolására 

 megnevezi az ember fő testrészeit, érzékszerveit 

 élő- élettelen fogalmak ismerete, helyes használata 

1. Ének-zene 

 15 dal éneklése kívülről 

 2-es ütem hangsúlya, egyenletes lüktetés 

 szó, mi, lá hangok elhelyezése dallamkirakón, szolmizálásuk, kézjelük 

 Z (szün), tá, titi hangoztatása, felismerése, írása 

 vonal, vonalköz 

 ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel 
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1. Rajz 

 képes legyen a formák, színek érzékeltetésére 

 önállóan, tisztán, az utasításokat betartva készítse el munkáját 

1. Technika 

 használja önállóan, balesetmentesen az eszközeit 

 képes legyen önálló, tetszetős munka elvégzésére 

1. Testnevelés 

Előkészítő és preventív mozgásformák 
A testrészek megnevezése. 
A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 
Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben. 
Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 
A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi 
szempontjai ismerete. 
Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. 
Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a nyugalom 
harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra vonatkoztatva. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

Manipulatív természetes mozgásformák 
A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  
Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban 
és csoportban. 
A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 
feladatmegoldásaiban. 
A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási 
lehetőség felismerése. 
A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 
Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 
A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 
Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. 
Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 
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Továbbhaladás feltételei 2.osztály 

2.Magyar nyelv és irodalom 

 Legyen képes kb. egyoldalnyi összefüggő szöveg olvasására, megértését bizonyítsa 
kapcsolódó feladatok önálló megoldásával 

 Legyen képes szabályos betűalakítással és kapcsolással másolni nyomtatott és írott 
szöveget 

 Helyesen írja a szavakat tollbamondáskor 

 Ismerje az ábécét 

 Tudjon szótagolni, elválasztani 

 Ismerje fel a kijelentő és kérdő mondatot 

2.Matematika 

 Biztos számfogalom 100-as számkörben 

 Számok tulajdonságai, sorba rendezése 

 A négy alapművelet fogalma, biztos elvégzésük 100-as számkörben 

 Zárójelek használata, műveletek helyes sorrendje, sorozat folytatása 

 Egyszerű szöveges feladat önálló megoldása 

 Mérések (összehasonlítás, egységek ismerete: hosszúság, tömeg, idő, űrtartalom) 

 Alakzatok, testek felismerése 

2.Környezetismeret 

 Legyen képes egyszerű megfigyelések, vizsgálatok végzésére, eredmények 
megfogalmazására 

 Legyen képes élőlények időbeni változásainak megfigyelésére (növekedés, fejlődés) 

 Ismerje az emberi testet, nevezze meg a fő testrészeket 

 Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolában és környékén 

 Ismerje az évszakok, napszakok váltakozását 

 Ismerje az időjárás elemeit 

 Ismerje fel a különböző halmazállapotokat 

 Ismerje a helyes közlekedés szabályait 

 Ismerje az egészséges életmódot megalapozó szokásokat 

2.Ének 

 15 dal a törzsanyagból 

 fél értékű hang és szünet 

 ré, dó, alsó lá hangok neve, kézjele, elhelyezése a vonalrendszerben 

2.Rajz 

 Képes legyen a formák, színek érzékeltetésére 

 Önállóan, tisztán, az utasításokat betartva készítse el munkáját 

2.Technika 

 Használja önállóan, balesetmentesen az eszközeit 

 Képes legyen önálló, tetszetős munka elvégzésére 
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2.Testnevelés 

Előkészítő és preventív mozgásformák 
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 
A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 
A medence középhelyzete beállítása. 
A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.  
Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a nyugalom 
harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra vonatkoztatva. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű 
kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű 
felhasználásával. 

Manipulatív természetes mozgásformák 
A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a 
vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete. 
Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában. 
A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban 
Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű 
tornagyakorlat bemutatása. 
Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön. 
A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 
A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek 
ismerete. 
Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, 
illetve játékban. 
Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 
feladatmegoldásaiban 
Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 
Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő 
kisjátékokban. 
A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél 
fontosságának tudatosulása. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 
A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése. 
Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 
Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. 
Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 
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Továbbhaladás feltételei 3.osztály 

3.Magyar 

 Hangos olvasása közelítsen a természetes beszéd üteméhez. 

 Olvasson a tanuló némán 1 oldal terjedelmű szöveget. Emeljen ki lényeges 
információkat kérdések segítségével. 

 Az írása legyen könnyen olvasható, írásmunkája tetszetős. Az írás teljesítményének 
szintje érje el a 19-28 betűt percenként. 

 Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult anyanyelvi ismereteket. 

 Tudjon 5-7 mondatos fogalmazást írni a tanult műfajnak megfelelő eszközök 
felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alapján. 

 Ismerje fel a tanult költészeti alkotásokat. 

 Ismerje a legfontosabb családi, vallási és nemzeti ünnepeinket. Olvasson a tanuló 
némán másfél oldal terjedelmű szöveget. Bizonyítsa az ismeretterjesztő szöveg 
megértését információk önálló kiemelésével. 

 Füzete legyen tiszta. Írásmunkájának elhelyezése legyen áttekinthető. Az írás 
terjedelme kb. 10-12 sor legyen. 

 Határozza meg és alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. 

 Tudjon 8-12 mondatos fogalmazást írni önállóan a tanult műfajnak megfelelő 
eszközök felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alapján. 

 Tudja a tanult költészeti alkotásokat. 

 Ismerje a magyar nemzet legfontosabb történelmi 

3. Matematika 

Számtan,algebra 

 Biztos számfogalom a 10000- es számkörben 

 Igaz- hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése 

 Alaki-, helyi-, valódi érték ismerete, alkalmazása 

Műveletek értelmezése,műveletvégzés 

 A tagok,tényezők felcserélhetőségének ismerete és alkalmazása 

 Az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása 

 Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, inverz művelettel 

Összefüggések, kapcsolatok, szöveges feladatok 

 A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése 

 Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá 

 Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalmazokon 
behelyettesítéssel 

 Egyszerű szöveges feladat megoldása ábrákkal és matematikai jelekkel 

Sorozatok 

 Kapcsolatok leolvasása ábráról, értelmezése, lejegyzése művelettel 

 Sorozatok folytatása 
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Geometria 

 Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében 

 A kocka, téglatest, négyzet, téglalap tulajdonságainak megfigyelése 

 A megfigyelés megfogalmazása, kifejezése válogatással 

Számtan, algebra 

 5-tel, 10-zel, 100-zal osztható számok felismerése, alkalmazása a számok 
szétválogatásában, rendszerezésében 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

 Az egyjegyűvel való írásbeli osztás, szorzás pontos elvégzése, az ellenőrzés 
ismerete 

 Törtek fogalmának tapasztalati előkészítése 

 Törtek a mindennapi életben 

Összefüggések,kapcsolatok, szöveges feladatok 

 Összetett valamint egyszerű, fordított szövegezésű szöveges feladat megoldása 

ábrákkal és matematikai jelekkel 

Függvények 

 Adott szabályú függvényérték táblázatnak a kiegészítése 

Geometria 

 A téglatest és kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismeret 

 A négyzet és téglalap legfontosabb tulajdonságainak felsorolása 

 Párhuzamos és merőleges egyenespárok felismerése síkban 

 Alakzatok tükrösségének ismerete 

Mérés 

 A mérőeszközök és használatuk ismerete 

 A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete 

 Mérésekkel kapcsolatos legegyszerűbb átváltások végrehajtása 

 Mérésekkel kapcsolatos ismeretek alkalmazása szöveges feladatok 
értelmezésében, megoldásában 

Valószínűség, statisztika 

 Adatok leolvasása grafikonról, diagrammról, táblázatról 

3.Környezetismeret 

 Legyen képes a megfigyelés, leírás, szóban, rajzban összehasonlítás, csoportosítás 
alkalmazására. 

 Végezzen egyszerű kísérleteket, állapítsa meg az ok-okozati összefüggéseket. 

 Az idő mérése, időtartamok becslése. 

 Tudjon hőmérsékletet mérni. 

 Tudja meghatározni a halmazállapot-változás okát. A megszerzett ismereteiről 
szerzett megfigyeléseit, tapasztalatait tudja a saját szavaival egyszerűen 
megfogalmazni. 

 Ismerje fel a környezet változásainak hatását az élőlényekre. 

 Egy természetes életközösséget tudjon bemutatni. 

 Ismerje a leggyakoribb gyermekbetegségeket és azok tüneteit. 
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 Az egészséges életmód elemeit tudja alkalmazni. 

 Az egészség megőrzésének és a betegségek elkerülésének ismerete. 

 Olvasson le a térképről adatokat a színek és a számok segítségével. 

 Ismerje a felszíni formákat és vizeket, valamint azok jelölését. 

 Nevezze nevén lakóhelye jellemző közlekedési eszközeit. Tudja útba igazítani az 
idegent a lakóhelyén. 

 Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait. 

 Tudja megnevezni hazánk fővárosát. 

3.Ének 

A tanult dalok zeneileg hibátlan, élményszerű éneklése hibátlan szövegkezeléssel. Részt 
tud venni kánonok és kétszólamú dalok pontos éneklésében. Felismeri és meg tudja 
különböztetni a tavaszi és lakodalmi szokásokat és dalait. 

Zenehallgatás 

A kórustípusokat (gyerekkórus, nőikar, férfikar, vegyeskar) hallás utáni megnevezi. 
Hangszerek felismerése hallás után (kürt, üstdob). A hallgatott zeneművek és népzenei, 
autentikus felvételek felismerése. 

Improvizáció 

Önállóan és alkotó módon vesz részt a népi gyermek és dramatikus játékokban, zenei 
improvizációkban. 

Zenei ismeretek 

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, legyen biztos a tanult ritmusértékek és ritmusképletek 
felismerésében, megszólaltatásában (felső dó, értékviszonyok, 4-es ütem), a magyar 
népdalok sorszerkezetének felírásában. 

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni. 

3.Rajz 

Az eddig tanult nyelvi vizuális 
kifejezőeszközöket egyre tudatosabban 
alkalmazza. 

Törekszik az új vizuális kifejezőeszközök 
megfigyelésére,főbb 
jellemzőinekmegnevezésére, ezeket 
önállóan alkalmazza. 

Képes élményeinek, elképzeléseinek 
tudatos vizuális megjelenítésére. 
Felismerhetően ábrázol mozdulatokat, 
mozgáshelyzeteket. 

Képes élményeinek, elképzeléseinek 
tudatos vizuális megjelenítésére. 
Felismerhetően ábrázol térviszonyokat. 

Aktívan részt vesz a műalkotásokkal 
való foglalkozásokon. 

A bemutatott műalkotásokból 3-3 
festményt, szobrot felismert, és ezeket 
szerző és cím szerint is tudja. 

Képes látvány alapján a jellegzetes 
formákat, színeket megragadni, 
ábrázolni a változást tanítói 
irányítással. 

Képes önállóan rögzíteni a változást. 
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Képes közvetlen természeti környezet 
szemlélésére, jellegének leírására 
alapvető jegyekkel. 

Képes közvetlen természeti és 
mesterséges környezet szemlélésére, 
jellegének pontos leírására. 

Tárgykészítés során ötleteit tanítói 
segítséggel valósítja meg. 

Tárgykészítés során önálló ötleteit saját 
algoritmus alapján valósítja meg. 

Biztonsággal használja a megismert, 
gyakorolt ábrázolási, konstruálási 
technikákat. 

Szívesen alkalmaz új technikákat is. 

3.Technika 

Család, otthon, háztartás: 

Ismerje a lakás beosztásának alapelveit, a lakás helyiségeinek funkcióit. 

Papírmunkák: 

Tudja a karton és papírlemez tulajdonságait felsorolni, vegye észre a tulajdonság és a 
felhasználhatóság közötti összefüggéseket. 

Fonal- és textilmunkák: 

Önállóan végzi az anyagtulajdonsági vizsgálatokat. Alkalmazza a kézi varrás alapöltéseit 
és a fonást a munkadarabok elkészítése során. 

Famunkák: 

Legyen képes fából készült szerkezeteket elkészíteni. 

Fémek alakítása: 

Fel tudja sorolni az alumínium huzal tulajdonságait. Biztonságosan használja az 
alakításukhoz szükséges szerszámokat. 

Jeles napok:  

Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. 
Vegyen részt az ünnepi előkészületekben. 

Mérés: 

Önállóan tud cm pontossággal méréseket végezni. 

Műszaki ábrázolás: 

Önállóan megnevezi a méretszámokat és méretvonalakat. 

Közlekedési ismeretek: 

Ismerje a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. 

Háztartástan, életvitel: 

Ismerje a háztartási- és kommunikációs eszközök rendeltetését. 

Jeles napok: 

Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. 
Vegyen részt az ünnepi előkészületekben. 
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3.Testnevelés 

 Előkészítő és preventív mozgásformák 

 Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 

 A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete. 

 A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása. 

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

 A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének 
megszilárdulása. 

 A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 
szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén. 

 Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete és 
annak alkalmazása a gyakorlatban. 

 Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 
magabiztos végrehajtása. 

 A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése. 

 Manipulatív természetes mozgásformák 

 A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos 
végrehajtása. 

 A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív 
élményének megerősödése. 

 A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

 A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

 Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban 

 A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő 
fel- és leugrás. 

 Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

 Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok 
közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

 A tempóváltozások érzékelése és követése. 

 A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

 Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 
precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

 A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények 
között, illetve játékban. 

 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 

 Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 
feladatmegoldásaiban 

 A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete. 

 Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során. 

 Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

 Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

 A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

 A sportszerű viselkedés értékké válása. 
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 Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

 A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

 Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

 Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

 Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

 A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, 
alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása. 

 A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó 

veszélyforrások ismerete. 
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Továbbhaladás feltételei 4.osztály 

4.Magyar nyelv-és irodalom 

A 4. évfolyam végére a tanuló képes legyen: 

 Érthető, helyesen tagolt, a magyar nyelv hangzástörvényeinek megfelelő beszédre 
a mindennapi kommunikációban. 

 Vers és prózamondás közben a mondanivaló értelmes megfogalmazására, a 
memoriterek szöveghű előadására. 

 Szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra. 

 Másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg önálló (néma) olvasására, 
a szövegértés bizonyítására egyszerű feladatok megoldásával. 

 Legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének, témájának 
megjegyzésére. 

 Esztétikus, rendezett egyéni írásra. 

 A hangok időtartamának helyes jelölésére a begyakorolt esetekben. 

 A mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdésére. 

 Szavak csoportosítására a tanult szófajok szerint. 

 A tanult szófajok toldalékos alakjainak írására. 

 Az egyalakú szótövek, a tanult toldalékok felismerése. 

 Szavak elválasztására (összetett szavaknál is). 

 A múlt idő jelének helyes használatára. 

 Az igekötő és az ige leírására, ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt 
vagy után áll. 

 A keltezés egyszerű alakjának írására. 

 Minimum 8 összefüggő mondat terjedelmű írásbeli fogalmazás készítésére a 
megadott témáról (elbeszélés, leírás vagy levél). 

 A szövegműfajnak és a témának megfelelő szókincs használatára. 

 Az írásbeli feladatok elvégzésére a kívánt helyesírási és íráshasználati normák 
megtartásával. 

 Önellenőrzésre, hibajavításra tanítói utasításra, helyesírási szótár használatára. 

4.Matematika 

A 4. évfolyam végén a tanuló: 

 Legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására. 

 Tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni 
megnevezett vagy választott tulajdonság alapján. 

 Használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, = ). 

 Legyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül. 

 Helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten. 

 Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást a 
10000-es számkörben. 

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

 Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben ( összeadás, 
kivonás, szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval ). 
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 Tudja ellenőrizni a számítások helyességét. 

 Tudjon megoldani egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatot a 
megoldási algoritmus alkalmazásával. 

 Ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, 
háromszöget, négyzetet, téglalapot és 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, év nap, óra, perc, másodperc ). 

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

4.Környezetismeret 

A negyedik évfolyam végén a tanuló: 

 Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze a tanult életközösségek legjellemzőbb 
élőlényeit. 

 Értse az élőlények élőhelye, életmódja és testfelépítése közötti egyszerű 
összefüggéseket. 

 Tudja az élőlényeket a megfelelő csoportba besorolni. Ismerje ezeknek a 
csoportoknak a jellemző tulajdonságait. 

 Legyen képes a megismert élőlényekből egyszerű táplálékláncot összeállítani. 

 Tájékozódjon jól saját testén. Nevezze meg és jellemezze a főbb életszakaszokat. 

 Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat. 

 Ismerje néhány fontosabb szerv nevét és működését. 

 Tudja, hogy a környezet változása hogyan hat az életünkre. 

 Ismerje a saját testhez viszonyított irányokat. Tudjon tájékozódni otthon, az 
iskolában, az iskola környékén, a lakóhelyén, az égbolton. 

 Legyen képes tájékozódni Magyarország domborzati és megye térképén. 

 Találja meg lakóhelyét és nagy tájainkat a domborzati térképen. 

 Tudjon irányokat meghatározni a fő- és mellék világtájak segítségével. 

 Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, 
legyen tudatában ezek káros következményeivel. Cselekedjen a természet 
megóvása érdekében. 

4.Ének 

 15 dal a törzsanyagból 

 3-as ütem, pontozott félkotta 

 éles, nyújtott ritmus 

 fá, ti, alsó ti hangok neve, kézjele, elhelyezése a vonalrendszerben 

 pentatonia 

 vegyes kar 

4.Rajz 

 térbeli helyzet jelölése a forma feljebb-lejjebb helyezésével, takarásokkal 

 domborodás kifejezése, a megvilágított és árnyékos oldal megkülönböztetése 
tónus alkalmazásával 

 illusztrációkészítés hallott vagy elképzelt történethez 

 fő-és mellékszínek, keletkezésük módja 
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4.Testnevelés 

 Előkészítő és preventív mozgásformák 

 Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 

 Önálló pulzusmérés. 

 A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 

 A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete. 

 A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása. 

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

 A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 
szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén. 

 Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete és 
annak alkalmazása a gyakorlatban. 

 Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott 
energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

 A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása. 

 A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások, azok mozgástanulási 
szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 

 Manipulatív természetes mozgásformák 

 A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott 
energiabefektetéssel. 

 A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív 
élményének megerősödése. 

 A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

 A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

 Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban 

 Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is. 

 A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő 
fel- és leugrás. 

 Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

 Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok 
közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

 A tempóváltozások érzékelése és követése. 

 A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

 Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 
precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

 A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

 A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények 
között, illetve játékban. 

 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 

 A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

 A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

 Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 
feladatmegoldásaiban 
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 A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete. 

 Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során. 

 Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 

 Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

 A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

 A sportszerű viselkedés értékké válása. 

 Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

 Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

 Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

 A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása. 

 A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

 A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

 Az saját agresszió kezelése. 

 Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

 Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

 Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

 A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, 
alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása. 

 A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása szabad 
játéktevékenység során. 

 A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó 
veszélyforrások ismerete. 

4.Informatika 

Az informatikai eszközök használata: 

 Ismerjen fel jeleket, piktogramokat, tudja értelmezni azok jelentését. 

 Ismerje a számítógép üzemeltetésének rendjét. 

 Ismerje a számítógép fő részeit, azokat tudja megnevezni. 

 Munkái során szerezzen jártasságot a billentyűzet és az egér használatában. 

 Tudjon tájékozódni a számítógép grafikus felhasználói felületén. 

 Ismerje fel az általa használt programok ikonjait. 

 Tudja önállóan elindítani az általa használt programokat. 

 Tudjon használni egyszerű játék és oktatóprogramokat. 

Alkalmazói ismeretek: 

 Tudja használni egy egyszerű rajzkészítő program funkcióit. 

 Használja a rajzolóprogramot rajzos - szöveges munkáinak megalkotására, 
módosítására. 

 Tudjon róla, hogy elkészült munkái elmenthetők, visszatölthetők. 

 Tudjon szövegírásra használni egy szövegszerkesztő programot. 

 Tudja kijavítani a gépelési hibákat. 

 Tudjon róla, hogy elkészült munkái elmenthetők, visszatölthetők. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: 

 Tudjon segítséggel felépíteni egyszerűbb algoritmusokat. 

 Tudjon a Logo környezetben ismétlődést tartalmazó rajzot készíteni. 
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Infokommunikáció 

 Szerezzen jártasságot az Internet használatában; a különböző multimédia és 
hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában. 

4.Angol nyelv 

Minimum Requirements – Smart Junior 3 

Module Grammar Vocabulary 

Module 1: Unit 1 
What’s your name? 
How old are you? 

Greetings, Numbers 1-10 

 Unit 2 
What’s this? 
It is a/an 

Classroom 

Module 2: Unit 3 
Imperatives. 
Is it a… 
Yes, it is. / No, it isn’t. 

Actions. 

 Unit 4 
I am / you are / s/he is / 
it is. 

Jobs 

Module 3: Unit 5 
Are you / is s/he / is it / 
are we? 
Short answers. 

Appearance 

 Unit 6 Can / Can’t Actions 

Module 4: Unit 7 Have / Has got. Family 

 Unit 8 Prepositions of place Rooms 

Module 5: Unit 9 I like/ I don’t like Numbers 11-12 

 Unit 10 Plurals  Numbers 13-20 

Module 6: Unit 11 
Present Progressive 
Statements 

Actions 

 Unit 12  Days of the week.  

4.Idegen nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló megért 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra 
cselekvésselválaszol; 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 egy szóval vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel 

 megfogalmazott kérdésre; 

 ismert dolgokat megnevez; 

 néhány mondókát, verset, dalt reprodukál. 
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Olvasott szöveg értése (a szóbeli kezdő szakasz után) 

A tanuló 

 felismeri a tanult szavak írott alakját; 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért; 

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. 

Íráskészség (a szóbeli kezdő szakasz után) 

A tanuló 

 helyesen lemásol ismert szavakat. 
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Továbbhaladás feltételei 5.osztály 

5. Matematika 

Gondolkodási módszerek Halmazokértelmezéseésalkalmazása 

  

Természetes számok 
A számok helyes leírása,számegyenesenvaló 
ábrázolásaa milliós számkörben 

 Összeadás,kivonás többjegyűvel, szorzás,osztáskétjegyűvel 

  

Egész számok 
Számok helyes leírása,számegyenesenvaló 
ábrázolása 

 Műveletekazegészszámok körében 

  

Tört számok A számok helyes leírása,számegyenesenvaló ábrázolása. 

 Egyszerűsítés, bővítés 

 

Egyjegyűpozitív nevezőjűtörtekösszeadása, 
kivonása. 
Egyjegyűpozitív nevezőjűtörtekszorzása,osztása 
egészszámmal 

  

Tizedes törtek A számok helyes leírása,számegyenesenvaló ábrázolása 

 Tizedestörtekösszeadása,kivonása. 

 Tizedestörtekszorzása,osztása egészszámmal 

  

Descartes féle koordináta 
rendszer 

Helymeghatározás aderékszögűkoordinátarendszerben 

  

Geometria,mérés Körző,vonalzó helyeshasználata 

 Párhuzamos és merőleges egyenesekrajzolása 

 Síkidomokrajzolása 

 Kerületésterületfogalma 

 Téglalapterületeéskerülete 

 Hosszúság és területmértékegységeinekismerete 

 Kockaéstéglatest 
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5. Magyar nyelv és irodalom 

Nyelvtan 

 Az 1-4. évfolyamon tanult szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév) biztos 
felismerése és megnevezése szövegben. 

 A tanult helyesírási szabályok helyes alkalmazása a begyakorolt szókészleten. 

 Rendezett, kiírt írás. 

 Kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő fogalmazás. 

 A szöveg értelemtükröző felolvasása felkészülés után. 

 Eligazodás a mindennapi kommunikációs helyzetekben 

 A hangsúly, a dallam, a tempó, a szünet adekvát használata egy-egy konkrét, a 
tanár által meghatározott szóbeli kommunikációs helyzetben (pl.: 
élménybeszámoló társnak majd felnőttnek, véleménynyilvánítás olvasmányról). 

 A kapcsolatfelvétel, a megszólítás, a köszönés, a kérdés különféle formáinak 
ismerete és adekvát alkalmazása. 

 Saját vélemény tömör megfogalmazása, megvédése egy-két érv említésével. 

A beszélt nyelv 

 A hang és a betű megkülönböztetése. Hang – betű – írásjegy. 

 A magán- és mássalhangzók közötti különbségek megfogalmazása képzésük és 
hangzásuk alapján. 

 A zöngés és zöngétlen mássalhangzók ismerete. 

 Hangtörvények a hangok között, a beszédben létrejövő törvényszerűségek. 

 A betűrendbe sorolás szabályainak ismerete. 

 Az egyszerű és összetett szavak elválasztása. 

Az írott nyelv 

 Az élőbeszéd tempójával megegyező, folyamatos hangos olvasás. 

 A feldolgozott szövegek tartalmának elmondása vázlat alapján. 

 Hibátlan másolás, emlékezet utáni írás. 

 Egy-másfél oldalas elbeszélő, leíró szöveg alkotása. 

A szavak jelentése és szerkezete 

 Rokon értelmű szavak használata a felesleges szóismétlés elkerülésére 
szövegalkotáskor. 

 A szó és a toldalék megkülönböztetése. 

Irodalom 

 Kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő vagy ismeretterjesztő szöveg kellő tempójú, a 
megértést biztosító olvasása, felolvasása. 

 Barátkozás a könyvekkel 

 Az epikai művek formai jellemzőinek ismerete. 

 Saját vélemény megfogalmazása és megvédése egy-egy érv említésével a témának 
és a beszédhelyzetnek megfelelően. Mások véleményének meghallgatása, 
megértése. 
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Mesék, népdalok 

 Egy rövid mese értő, értelmező felolvasása a szereplők jellemének 
érzékeltetésével. 

 A megismert mesefajták néhány műfaji sajátosságának ismerete. 

 A mesei jellemzők ismerete. 

 A jegyzetelés, vázlatkészítés ismerete. 

 A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása különféle 
beszédhelyzetekben. 

 A beszélő név felismerése. 

 A mai és korábbi nyelvállapot különbségeinek felismerése. 

 Mese írása mesei motívumok felhasználásával egy-másfél oldal terjedelemben. 

 Meserészletek szöveghű ismerete, kifejező előadása. 

Petőfi Sándor: János vitéz 

 A mű részeinek értő, értelmező felolvasása a párbeszédek érzékeltetésével. 

 Az epikus művek szerkezeti elemeinek ismerete. A tetőpont, a fordulópontok, a 
kitérők érzékeltetése. 

 A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyának megértése. 

 Az alkotás műfaji jellemzőinek felismerése, más műfajoktól (pl. mesétől) való 
különbségének érzékelése. 

 A próza és a vers közötti különbségek felismerése. 

 A hasonlat, a megszemélyesítés és a metafora ismerete, értelmezése, hangulati 
hatásuk felismerése. 

 Néhány gyakori nyelvi alakzat felismerése és értelmezése. 

 A meseszerű és a valós közötti különbség érzékelése. 

 Saját vélemény megfogalmazása a szereplők erkölcsi választásairól, döntéseiről, és 
azok megvédése érvek és a szövegből vett idézetek felhasználásával. 

 Az idő és a tér mozzanatainak azonosítása. 

 Az ütemhangsúlyos felező 12-es és a páros rím ismerete. 

 Nyelvileg és tartalmilag egyaránt jól formált elbeszélés írása leíró résszel egy-
másfél oldal terjedelemben. 

 A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása különféle 
beszédhelyzetekben. 

 Memoriterek szöveghű, kifejező előadása (15-20 versszak a műből). 

Eredetről, teremtésről, mítoszokról 

 Alapismeretek a mítoszokról. 

 Adott feladat kapcsán részvétel a csoportos kutatómunkában. 

 A mítosz és a mese megkülönböztetése. 

 Tapasztalatszerzés a dramatikus feldolgozás sajátosságairól. 

Szülőföld, család, magyar írók 

 Különböző témájú versek értő, értelmező felolvasása a művek hangulatának 
érzékeltetésével. 

 Az olvasmányélmény megfogalmazása. 

 Néhány alapvető irodalmi téma felismerése. 

 A tájleíró költemény, az életkép, a regény műfaji jellemzőinek ismerete. 
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 Az epikai és lírai művek jellemző vonásainak ismerete: a cselekmény, a szerkezet, a 
képiség, a zeneiség eszközei, a verselés. 

 Memoriterek szöveghű, kifejező előadása. 

 Művek önálló elolvasása után a cselekmény utólagos felidézése, a szereplők 
cselekedeteinek, jellemének, gondolatainak megértése. 

5. Történelem 

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Fogalmak, 
adatok 

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, 
adatok 

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). 

5.Természetismeret 

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, bizonyos 
tulajdonságaik alapján történő csoportosítása. A mennyiségi tulajdonságok mérése. A 
három legfontosabb élettér (levegő, víz, talaj) alapvető tulajdonságai. A kert 
legfontosabb kultúrnövényei. A gyümölcs és zöldségfélék származása - környezeti igénye 
– termesztése - termőhelye valamint szerveinek felépítése - működése és hasznosítása 
közti ok-okozati összefüggés feltárása, magyarázata. A kártevők felismerése. Hasznos 
madaraink ismerete. A biokultúra. A virágos növények testfelépítése. A házban és a ház 
körül élő állatok szervezete, életmódja és hasznosítása. Az állatcsoportok lényeges jegyei. 
A térbeli tájékozódás valós környezetben, térképen és földgömbön. A valóság és a térképi 
ábrázolás. A térképolvasás. A Naprendszer felépítése, Földünknek a Világegyetemben 
elfoglalt helye. A Nap, a Föld és a Hold mozgásai. A légköri alapfolyamatok. Természeti 
törvények felismerése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek értelmezése. Éghajlati 
diagramok, tematikus térképek értelmezése. A klímaváltozás és az emberi tevékenység 
közötti összefüggés felismerése. 
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5.Idegen nyelv 

A tanuló 

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

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; 

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 
fontosinformációkat kiszűr. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban 
válaszol; 

 tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket 
tesz fel; 

 megértési probléma esetén segítséget kér. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos 
információt megtalál; 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 
lényegét megérti. 

Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat helyesen leír; 

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 

5. Technika 

 A foglalkozásosokon való, aktív cselekvő részvétel. 

 A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök folyamatos 
fejlődése. 

 A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása a 
tevékenység elvégzése. 

 Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a 
háztartási gépeket szakszerűen használni. 

 Vásárlási terv és költségvetés készítése. 

 Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, értelmezése, az anyagok 
érzékelhető tulajdonságainak azonosítása 

 A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. 

 A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása, 
veszélyforrásai ismerete. Biztonságos közlekedési magatartás. 

 Közlekedési táblák, szabályok értelmezése. 
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5.Testnevelés 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

 A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

 Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

 A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre 
alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és 
megfelelő intenzitású végrehajtása. 

 810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

 A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

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

 Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

 A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

Sportjátékok 

 A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása 
testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. 

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

 A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

 Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 
sportjátékokban. 

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

Atlétika jellegű feladatok 

 A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

 A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően. 

 A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 
megfelelően. 

 Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok 
felhasználásával. 

 A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása. 

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

 Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. 

 Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

Torna jellegű feladatok  

 A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 
támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

 A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

 A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek 
megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

 Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

 Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 
kargyakorlatokkal. 
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 Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére 
is. 

 A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek 
bemutatása. 

 A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően 
helyes végrehajtása. 

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

 A balesetvédelmi utasítások betartása. 

 Segítségnyújtás a társaknak. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

 A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak 
bemutatása. 

 A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

 A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti 
összefüggés ismerete. 

 A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos 
viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.  

 A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

 Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös 
tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és 
a kihúzás végrehajtása. 

 A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

 Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

 A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

 Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az 
esetleges agresszió szabályozása. 

 Mások teljesítményének elismerése. 

 A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

 A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 
alkalmazása. 

5.Informatika 

Az informatikai eszközök használata: 

 Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével. 

 Ismerjen meg különböző információfajtákat. 

 Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni. 

 Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat. 

 Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány fajtáját. 

 Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat. 

 Tudjon önállóan megfelelő menüelemeket, parancsokat használni. 

 Tudja segítséggel használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja 
módosítani azokat. 

 Tudjon önállóan használni játék és oktatóprogramokat. 
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 Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani. 

 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a 
számára szükséges fájlt megtalálni. 

Alkalmazói ismeretek: 

 Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos - szöveges munkáinak 
megalkotására, módosítására. 

 Tudjon önállóan begépelni szöveget. 

 Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget. 

 Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. 

 Tudja segítséggel végrehajtani karakterek, szavak formázását. 

 Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat 
tudja visszatölteni onnan. 

 Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. 

 Tudjon megfelelő program segítségével rövid animációt elkészíteni. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: 

 Tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában 
előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit. 

 Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni. 

 Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni. 

 Alkalmazza a paraméterek módosításával való vizsgálatokat. 

Infokommunikáció 

 Keresőprogram (Google) segítségével kép, információ keresése, 

 Internetes szótárak, oktató programok, e-mail postafiók létrehozása, rövid levél 
küldése melléklet nélkül. 

 Helyi hálózat megosztott mappájának elérése, tartalom megtekintése. 

5.Ének 

 15 dal 

 Szózat emlékezetből 

 reneszánsz és barokk (zeneszerzők megnevezése) 

 abc-s hangok megnevezése, leírása G-kulcsban (c'-c'') 

 népi hangszerek felismerése 
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Továbbhaladás feltételei 6.osztály 

6. Matematika 

Gondolkodási módszerek Halmazokértelmezéseésalkalmazása 

 Igaz-hamis állítások,kisebb-nagyobb 

  

Természetes számok Oszthatóságiszabályok 
(2-vel,3-mal,5-tel,9-cel,10-zel) 

 Legnagyobbközös osztó keresése 
Legkisebbközös többszörös keresése 

  

Egész számok Alapműveletekegészszámokkal 

  

Racionálisszámok Műveletekracionálisszámkörben 

 Műveletekhelyes sorrendje,zárójelhasználat 

  

Arányosság Egyszerűarányos következtetések 

 Százalékfogalma 

 Egyszerűegyenletek 

  

Geometria,mérés Tengelyes szimmetria 

 A szimmetrikus háromszögektulajdonságai 

 Háromszögekfajtái szögekésoldalai szerint 

 Szögmásolás,szögfelezés 

 Térfogatés űrmérték 

 Kocka,téglatest, négyzetes oszlopfelszíneés 
térfogata 

6.Magyar nyelv és irodalom 

Nyelvtan 

Páros és kisközösségi kommunikáció 

A beszédhelyzethez (szándék, címzett, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz 
alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai helyzeteiben (pl. tanítási órán, 
szünetben, iskolai ünnepségeken). 

Másfél-két oldal terjedelmű elbeszélés írása jellemzéssel személyes élmény alapján. 

Szavak jelentése és szerkezete, szófajtani besorolása 

 Szavak szófajának felismerése, megnevezése szövegben (ige, főnév, melléknév, 
számnév, névmás, igenév, viszonyszó, mondatszó). 

 A szófajok jelentéstani és alaktani jellegzetességeinek ismerete. 
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 A szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és 
alkalmazása szóbeli és/vagy írásbeli nyelvhasználat során. 

 Jártasság a korosztály számára készült helyesírási szótárak használatában. 

 Korábban az egyes témaköröknél megfogalmazott ismeretek, képességek, 
jártasságok megléte. 

Irodalom 

Arany János: Toldi 

 Szövegek műfaji különbségeinek felismerése. 

 Hangos olvasás a versritmus érzékeltetésével. 

 A szereplők cselekedeteinek, jellemének, nézeteinek megértése. 

 Néhány mondatos vélemény megfogalmazása a szereplők jelleméről, szubjektív 
benyomások megfogalmazása, érvelés idézetekkel alátámasztva. 

 Elbeszélés jellemzéssel és/vagy leírással kb. másfél-két oldal terjedelemben. 

 Néhány gyakori költői kifejezőeszköz és nyelvi alakzat ismerete, hangulati hatásuk 
felismerése. 

 Korábbi évszázadokban született szöveg és a mai nyelvállapot különbségének 
felismerése, egy-két konkrét nyelvi különbség ismerete. 

 Az ütemhangsúlyos felező 12-es, a gyakorolt rímfajták ismerete. 

 Alapismeretek a dramatikus feldolgozás sajátosságairól. 

 Memoriter, 10-15 versszak szöveghű, kifejező előadása. 

Népdal, népballada, műballada 

 Gyermekeknek szóló néhány ismeretterjesztő kézikönyv, lexikon, szótár ismerete, 
használata. 

 Egyszerűbb szövegek műfaji különbségeinek érzékelése, néhány jellemző ismerete. 

 A jegyzetkészítés, vázlatírás alapjainak ismerete, néhány vázlatpont önálló 
összegyűjtése, vázlat önálló kiegészítése. 

 Az elbeszélő és dramatikus műrészletek különbségeinek ismerete. 

 Néhány gyakori szókép és nyelvi alakzat ismerete, értelmezése, hangulati hatásuk 
felismerése. 

 Néhány gyakori versláb ismerete. 

 Alapismeretek a dramatikus megjelenítési formákról. 

 Memoriterek szöveghű, kifejező előadása: egy balladából részletek. 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 A házi olvasmányként elolvasott mű cselekményének összefüggő ismertetése, a 
befogadói élmény kifejezése, önálló vélemény alátámasztása idézetekkel. 

 Néhány mondatos vélemény megfogalmazása az olvasmány hatásáról. 

 Közösen elemzett motívumok értelmezésének önálló összefoglalása írásban és 
szóban. 

 A cselekmény utólagos felidézése, a szereplők jellemzése alapos szövegismeret 
birtokában. 

 A mű idő- és térszerkezetének felismerése. 

 A szereplők külső és belső jellemzőinek összefoglalása. 

 A mű értékszerkezetének felismerése. 

 Műfaji ismeretek a történelmi regényről. 
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 Rövid, néhány mondatos vélemény megfogalmazása a szereplők jelleméről. 

 Elbeszélés írása jellemzéssel és/vagy leírással kb. másfél-két oldalas terjedelemben. 

 Ismeretek a dramatikus feldolgozás sajátosságairól. 

 Memoriter szöveghű és kifejező előadása a műből (pl. Dobó esküje). 

A magyar líra kezdetei 

 A versek témájának, hangulatának, hangnemének felismerése. 

 A szó szerinti és a metaforikus jelentés megkülönböztetése. 

 Saját vélemény megfogalmazása, megvédése érveléssel, idézetekkel. 

 A lírai műnem sajátosságainak ismerete. 

 A versekben megjelenő egyszerűbb képek és alakzatok, azok szerepének és 
hangulati hatásának megnevezése. 

 Memoriterek szöveghű, kifejező előadása. 

A felvilágosodás irodalma 

 A szövegek műfaji különbségeinek érzékelése. 

 A szereplő külső és belső jellemzőinek összefoglalása. 

 A mű értékszerkezetének felismerése. A saját vélemény alátámasztása érvekkel, a 
szövegből vett idézetekkel. 

 Az elégia és a versciklus. 

6.Történelem 

A középkori Európa világa 

Fogalmak, 
adatok 

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 és az Árpádok kora 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, 
nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, 
tized, ispán, tatár, kun. 
Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, 
Gellért püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent 
Margit. 
Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, 
Esztergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 
Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 997–
(1000)–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László 
trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház 
kihalása). 
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A Magyar Királyság virágkora 

Fogalmak, 
adatok 

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). 

A világ és Európa a kora újkorba 

Fogalmak, 
adatok 

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). 

Magyarország a kora újkorban 

Fogalmak, 
adatok 

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). 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari 
forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, 
alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, 
sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, 
honvédség, trónfosztás, nemzetiségi törvény. 
Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi 
István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák 
Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem 
József. 
Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, 
Arad. 
Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi 
csata), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 
(reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 
1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az 
aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 
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6. Természetismeret 

A víz szerepe. Állóvizek, folyóvizek. Vízszennyezés. Felszíni, felszín alatti vizek, talajvíz, 
belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásványvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, 
vízjárás, folyók felszínformálása, tó, fertő, mocsár, láp, vízszennyezés, vízvédelem. 
Növények: fő és mellékgyökérzet, fás-, lágy szár, fő-, mellékeres levél, porzós, termős 
virág, virágzat, fűfélék, koronagyökér, takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász – 
torzsavirágzat, szemtermés, összetett levél, bogyótermés, egynyári, kétnyári, évelő, 
gyökérgümő, pillangós virág, gumó, levélhullató, örökzöld erdő, gyöktörzs. Állatok: 
gerinctelen állat, gyűrűs férgek, ízeltlábúak, rovarok, átalakulásos fejlődés, teljes 
átalakulás, gerincesek, madarak, emlős, rágcsáló, ragadozó, táplálkozási lánc, táplálkozási 
hálózat, patások, párosujjúak, kérődzők. Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás. 
Felszínforma, síkság, alföld, dombság, hegység, völgy, medence, folyók felszínformálása, 
homok, lösz, barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz, környezetszennyezés, 
talajpusztulás. Éghajlati térképek elemzése. Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, 
beszakadt árok, vulkán, kráter, kürtő, magma, magma kamra, láva, vulkáni hamu, 
andezit, bazalt, mészkő, belső erő, külső erő, bauxit, lignit. Az emberi test felépítése és 
működése. A betegségek megelőzése. Az egészségvédelem. 

6.Idegen nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, 
kérdéseket, közléseket megért; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott 
szövegből fontos információt kiszűr; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 
lényegét megérti. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszol; 

 tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

 tanult minta alapján kérdéseket tesz fel; 

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt  ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas; 

 jórészt  ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott 
szövegben fontos információt megtalál; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló 
szöveglényegét megérti. 
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Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír; 

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; 

 egyszerű szöveget tanult minta alapján létrehoz. 

6.Testnevelés 

 Természetes és nem természetes mozgásformák 

 A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

 Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

 A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre 
alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és 
megfelelő intenzitású végrehajtása. 

 810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

 A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

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

 Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

 A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

Sportjátékok 

 A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása 
testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. 

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

 A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

 Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 
sportjátékokban. 

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

Atlétika jellegű feladatok 

 A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

 A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően. 

 A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 
megfelelően. 

 Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok 
felhasználásával.  

 A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása. 

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

 Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. 

 Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 
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Torna jellegű feladatok  

 A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 
támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

 A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

 A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek 
megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

 Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

 Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 
kargyakorlatokkal. 

 Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére 
is. 

 A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek 
bemutatása. 

 A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően 
helyes végrehajtása. 

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

 A balesetvédelmi utasítások betartása. 

 Segítségnyújtás a társaknak. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

 A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak 
bemutatása. 

 A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

 A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti 
összefüggés ismerete. 

 A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos 
viselkedési szabályainak elfogadása és betartása. 

 A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

 Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös 
tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és 
a kihúzás végrehajtása. 

 A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

 Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

 A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

 Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az 
esetleges agresszió szabályozása. 

 Mások teljesítményének elismerése. 

 A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

 A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 
alkalmazása. 
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6.Informatika 

Az informatikai eszközök használata: 

 Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni. 

 Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat. 

 Ismerje a háttértárolók szerepét, azok fajtáit. 

 Tudja használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azok 
tulajdonságait. 

 Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani. 

 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a 
számára szükséges fájlt megtalálni. 

 Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni. 

 Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni. 

Alkalmazói ismeretek: 

 Tudjon önállóan egyszerű rajzkészítő programot. 

 Szövegszerkesztő programban szegély, oldalbeállítások, táblázat létrehozása. 

 Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. 

 Tudjon hangfelvételt készíteni arra alkalmas program segítségével. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: 

 Tudjon Logo nyelven többparaméteres eljárásokat létrehozni. 

 Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat. 

 Tudjon egyszerűbb folyamatokat modellezni a paraméterek módosításával, lássa a 
paraméterek szerepét, hatását. 

Infokommunikáció 

 Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni. 

 Ismerje a hálózatkezelés illemszabályait. 

 Keresőprogram (Google) segítségével kép, információ keresése, menetrendek, 
kompetenciamérés feladatai, 

 E-mail küldése melléklettel. 

 Helyi hálózat megosztott mappájából fájl átmásolása, oda fájl bemásolása. 
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Továbbhaladás feltételei 7.osztály 

7. Matematika 

Gondolkodási módszerek Halmazok uniója, metszeteésrészhalmaz 

 
Logikai„és”,„ha”,„akkor”,„nem”,„vanolyan”, 
„minden” 

  

Egész számok Prímszám,összetettszám,prímtényezős felbontás 

 
Legnagyobbközös osztó keresése 
Legkisebbközös többszörös keresése 

 Hatványozás 

  

Racionálisszámok Műveletekracionálisszámkörben 

 Műveletekhelyes sorrendje,zárójelhasználat 

  

Algebrai kifejezések Algebrai kifejezések,helyettesítési érték számítása 

 Elsőfokúegyenletekmegoldása és ellenőrzése 

  

Függvények Lineáris függvényekábrázolása 

 Sorozatok folytatásaadottszabályszerint 

  

Geometria,mérés Középpontos szimmetria 

 
Középpontos síkidomok,paralelogrammák 
tulajdonságai 

 Egyállásúésváltó szögekfelismerése 

 Háromszögekés négyszögekszerkesztése 

 
Háromszögekés négyszögekbelső éskülső 
szögösszege 

 Idő és tömeg mértékegységei 

7. Magyar nyelv és irodalom 

Nyelvtan 

Magán- és közéleti kommunikáció 

 Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel. 

 Vázlat készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat készítése. 

Az egyszerű mondat 

 A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű, folyamatos felolvasás. 

 A mondatfajták biztos megkülönböztetése. 

 Az egyszerű mondat elemzése. 

 A mondatrészek megnevezése. 
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Helyesírási ismeretek 

 A tanult helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása. 

 Az egyszerű mondatok leírásakor a mondatvégi és a mondatközi írásjelek helyes 
használata. 

 A tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek 
helyesírásának ismerete és megfelelő alkalmazása. 

 Olvasható, esztétikus írás. 

 Rendezett, egyéni íráskép. 

Irodalom 

 Irodalom és kulturális élet a XIX. század első felében 

 Szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek lehetséges jelentéseinek csoportos, 
egyéni, irányított és önálló ismerete. 

 Tájékozottság a magyar romantika sajátosságairól. 

 Műismeret, elemi ismeretek 

 Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi költészetéről. 

 Néhány fontos adat ismerete az alkotók életrajzából. 

 A jegyzetkészítés ismerete. 

 Olvasható és esztétikus írásmód. 

 A különböző műfajok közötti különbségek ismerete. 

 Alapismeretek a kor világszemléletéről. 

 Szöveg és kép összjátékának, viszonyának ismerete. 

 Alapismeretek a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazásáról. 

 A közösen elemzett művek értelmezésének önálló összefoglalása írásban és 
szóban. 

 Egyszerű képek, alakzatok, verselési módok ismerete. 

 Az összehasonlító verselemzés néhány műveletének ismerete. 

 Memoriterek szöveghű, kifejező előadása (Kölcsey: Himnusz, 
Huszt,Vörösmarty:Szózat, Petőfi:Reszket a bokor, mert…, Szeptember végén és/ 
vagy még egy vers.) 

Irodalmunk a szabadságharc bukása után 

 Ismert tartalmú szövegek biztonságos, értelmező felolvasása. 

 Szépirodalmi szövegek lehetséges jelentéseinek megértése, a közösen elemzett 
művek értelmezésének önálló összefoglalása. 

 A szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése és megértése. 

 Önálló feladatvégzés, alapismeretek az információgyűjtés és ismeretszerzés 
módszereiről. 

Mikszáth Kálmán 

 Változatos műfajú prózai művek ismerete. 

 Alapismeretek a prózai műfajok sajátosságairól. 

 A közösen elemzett művek értelmezésének önálló összefoglalása írásban és 
szóban. 

 A művek egy-egy olvasatának, erkölcsi álláspontjának tárgyszerű ismertetése. 

 Jegyzetelés, vázlatkészítés ismerete. Rövidebb beszámolók készítéséhez az 
anyaggyűjtés módszerének ismerete. 
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7.Történelem 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 

Fogalmak, 
adatok 

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). 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon 

Fogalmak, 
adatok 

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). 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború 

Fogalmak, 
adatok 

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). 

Európa és a világ a két háború között 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, 
fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, 
részvény, gazdasági válság. 
Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. 
Topográfia: Szovjetunió, New York. 
Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a 
Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 
1933 (Hitler hatalomra kerülése). 

Magyarország a két világháború között 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, 
fehérterror, kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, 
zsidótörvény. 
Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, 
Teleki Pál. 
Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 
Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás forradalom), 1919. 
március (a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. 
március (Horthy kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 
1938 (az első bécsi döntés), 1940 (a második bécsi döntés). 
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7.Biológia 

Távoli tájak élővilága  
Esőerdő elhelyezkedése és szintjei Örökzöld 
növények jellemzése  

Trópusi lombhullató erdő. Emberszabású 
majom. A hüllők . 

Csőszerű csőr, Keskeny szárny A bőgőmajmok 
jellemzői. A ragadozó fogazat. Tápláléklánc 
felépítése az esőerdőben. 

Tülkös szarv, növényevő fogazat, párosujjú 
patás láb. Páratlan ujjú patás láb Ragadozó 
életmód. 

Szavanna földrajzi elhelyezkedése, éghajlata, 
növénytakarója. A növények állatok 
alkalmazkodása az éghajlathoz.  

 

Sivatagi éghajlat jellemzése.Tövisekké 
módosult levelek. Vízhiány- zsírpúp. Erős szél-
orrnyílások zárása. Ismerje a táplálkozás és a 
fogazat kapcsolatát, a mozgásformák és a 
mozgásszervek közötti kapcsolatot.  

Mérsékelt éghajlati övezet élővilága.  
 

Keménylombú erdő: mérsékelt övezet, 
mediterrán éghajlat jellemzése. Makkia: tüskés 
bozót. Rejtőszín, összenőtt ujjak, egymástól 
függetlenül mozgatható szemek, ragadós végű 
nyelv  

Téli álom, vetélőujj. A ragadozó életmód 
és a szervezet kapcsolata. 

A lombhullató erdők jellemzése. 

Préri földrajzi helyzete, éghajlata. 
Kontinentális éghajlat. Az állatok 
jellemzése . 

Tajga elhelyezkedése az éghajlati öveken belül.  
A fenyőerdő éghajlata. Rossz termőképességű 
talaj és a növényzet kapcsolata. 

 
Szarulemezes lábujjak, tyúkféle, kaparó láb. 
Szőrpamacs, hosszú farok, ugróláb, hegyes 
karmok.  

A hideg éghajlati övezet, a hegyvidék, és 
a tenger élővilága. 

Tundra, a hideg éghajlati övezetenbelül. Felszín 
közelében szétterülő növényzet, talajra simuló 
ágak, alacsony termet. Telepes 
testfelépítés.Agancs, széles paták. Szőrös talp, 
rövid végtagok, rejtő szín.  

Állandóan fagyos terület Széles mancs, 
úszóhártyás láb. 

A hegyvidéki éghajlat és a növényzet övezetes 
elhelyezkedése. Táplálkozási kapcsolatok. 

Cápák jellemzése: Ragadozó életmód. 

A tenger tagozódása. A plankton összetétele. 
Harang alakú, átlátszó test, tapogatókarok, 
csalánsejtek, szájnyílás, űrbél-a csalánozók 
fogalma.  

Állattelep-mész, szaru és kovafonalak.  
Áramvonalas test, mellső végtag-úszó, 
vízszintes farki úszólemez. Plankton evő- szila.  

Az élőlények környezete és az 
életközösségek. 

Környezeti tényezők Környezet Életfeltétel  

Tűrőképesség Tágtűrésű, szűktűrésű 
élőlény 

Növényevő, mindenevő, élősködő.  

Anyagforgalom, természetes és 
mesterséges életközösségek 

Termelők Fogyasztók lebontók 
elsődleges,másodlagos,harmadlagos 
fogyasztók. Csúcsragadozók Táplálkozási 
piramis.  

Az élőlények rendszerezése. Faj Osztály Törzs Ország  

A fejlődés bemutatása a moszatoktól a Sejtmaghiány, szerves tápanyagfogyasztás, 
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harasztokig. kettéhasadás. Sejt szervecskék.Kettéosztódás. 
A fajok rendszerbesorolása.  

 
Élősködő, korhadéklakó, együtt élő, spóra.. 
Zuzmók-moszatsejtek és gombafonalak 
együttese.  

Szivacsok, csalánozók, gyűrűs férgek 
Nyitvatermők, zárvatermők, egyszikűek, 
kétszikűek, mint rendszertani egység.  

 
Az ízelt lábúak. Fejlődések: teljes átalakulás, 
átváltozás, kifejlés, átalakulás nélküli fejlődés.  

7.Kémia 

 Anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai 

 Halmazállapotok,halmazállapotváltozások 

 Alevegőösszetétele 

 Azégéséstűzoltás 

 Avíz(természetesvizek,ésszennyezése,biológiailag tisztavíz,kémiailagtisztavíz) 
Oldatok összetétele 

 Keverékek 

 Keverékek ésoldatok szétválasztása 

 Avízalkotórészei,vízbontás 

 Azatoméselemjele(vegyjelek) 

 Azatomfelépítése 

 Elektronburok,elektronburok szerkezete 

 Periódusosrendszer (főcsoportszám,periódus szám) Fémek ésnemfémek jellemzése 

 Elemmolekulák (hidrogén-,oxigén-,klór-,nitrogénmolekula) Vegyület molekulák 
(víz,szén-dioxid,hidrogén-klorid,ammónia) 
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7. Földrajz 

A kőzetlemezek mozgásának és következményeinek összekapcsolása (hegyláncok 
felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság 
és földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés; magmás, átalakult kőzetek 
keletkezése). A piac működési alapelve, a kiadás-bevétel rendszer megértése egyszerű 
köznapi példákban. A kölcsön veszélyei. A takarékosodás és a megtakarítások lényege. 

Afrika domborzata és tájai. A trópusi mezőgazdaság. Száhel, az éhezés és a szegénység 
földje.Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásai. 

Az amerikai földrész szerkezeti tagolódása. Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok 
összehasonlító elemzése. A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i 
zártság következményei. A farmgazdálkodás, a mezőgazdasági övezetesség. Amerikai 
Egyesült Államok; Brazília. 

Ázsia: óriástájak és szerkezeti egységek, monszun éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és 
vízszegénység okainak ismertetése. Természeti veszélyhelyzetek (földrengés, 
vulkánkitörés, cunami, tájfun). Belső-ázsiai sivatagok. India, Japán és Kína. 

 Ausztrália, a kontinensnyi ország. Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti 
adottságok. 

A sarkvidékek földrajza. 

7. Idegen nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, 
kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 
kiszűr; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 
lényegét megérti; 

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 
struktúrákba rendezett mondatokban válaszol; 

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

 tanult minta alapján eseményeket mesél el; 

 egyszerű párbeszédben részt vesz; 

 beszélgetést kezdeményez, befejez. 
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Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt  ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas; 

 jórészt  ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 
megtalál; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért; 

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

 egyszerű szöveget létrehoz; 

 tanult minta alapján tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

7.Testnevelés 

 Természetes és nem természetes mozgásformák  

 Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

 Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

 Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

 Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.  

 A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

 Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok 
összekapcsolása. 

Sportjátékok 

 Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

 Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában. 

 A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása. 

 A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

 A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása. 

 Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, 
vélemények szóban történő kifejezése. 

 Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

Atlétika jellegű feladatok 

 Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

 Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 
versenyszabályoknak megfelelően. 

 Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

 Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a 
lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

 A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 
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Torna jellegű feladatok 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a 
torna jellegű mozgásokban. 

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

 A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő 
magasságon. 

 Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban 
történő végrehajtása. 

 Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 
végrehajtásában. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

 Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra 
épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb 
belső motiváció némelyik területén. 

 Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása. 

 A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel 
kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

 A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

 A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és 
újszerű mozgásanyagainak elsajátításában. 

 A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

 A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő 
alkalmazása. 

 A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 
gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

 Állásküzdelemben jártasság. 

 A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek 
elsajátítása. 

 A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

 A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

7. Informatika 

Az informatikai eszközök használata: 

 Tudja a számítógépet és perifériáit önállóan használni. 

 Ismerje a főbb egységeket, perifériákat és működési elvüket. 

 Ismerje a központi egység és a perifériák közti információáramlás irányát. 

 Tudjon számára megfelelő könyvtárszerkezetet kialakítani adott háttértárolón. 

 Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 

 Legyen igénye a vírusok elleni védekezésre. 

 Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására. 

 Ismerje egy tömörítőprogram kezelését. 

 Tudjon egy tömörített állományt kicsomagolni. 

 Tudja kiválasztott könyvtár tartalmát tömöríteni. 
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Alkalmazói ismeretek: 

 Tudja megkülönböztetni a különböző szövegegységeket. 

 Tudjon bekezdést és oldalt formázni. 

 Tudja a vágólapot több módon is használni. 

 Készülő dokumentumait tudatosan tervezze meg. 

 Tudjon egyszerű szöveget és rajzot is tartalmazó dokumentumot elkészíteni előre 
tervezés után. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: 

 Ismerje és ismerje fel az elemi adattípusokat. 

 Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat 
készíteni. 

 Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus). 

Infokommunikáció 

 Tudjon segítséggel hasznos web-helyeket felkeresni. 

 Szerezzen jártasságot tematikus és kulcsszavas keresők használatában. 

 Tudja web-oldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni. 

 Tudja használni az elektronikus könyvtárat. 

 Tudjon információt keresni az interneten. 
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Továbbhaladás feltételei 8. osztály 
8. Matematika 

Gondolkodási módszerek Halmazok uniója,metszeteésrészhalmaz 

 
Logikai„és”,„ha”,„akkor”,„nem”,„vanolyan”, 
„minden” 

  

Racionálisszámok 
Műveletekés helyes műveletisorrendateljes 
racionális számkörben 

 Négyzetgyökfogalma,számítása(számológéppel) 

  

Algebrai kifejezések Algebrai kifejezések,azonosságok 

  

Egyenletek Szöveges feladatok megoldása egyenlettel 

  

Összefüggések, 
függvények,sorozatok 

Másodfokúfüggvény,abszolútértékfüggvény 

 Egyenletekgrafikus megoldása 

 Számtaniés mértanisorozat felismerése 

  

Geometria Pitagorasztétele 

 Gúla,kúp tulajdonságai, felszíne és térfogata 

  

Valószínűség,statisztika Átlag,grafikonokértelmezése 

8. Magyar nyelv és irodalom 

Nyelvtan 

A tömegkommunikáció 

 A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező 
felolvasása, elmondása. 

 Tájékozottság és ítéletalkotás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a 
média szerepének és hatásának felismerése. 

Az összetett mondat 

 Alárendelő és mellérendelő mondatok felismerése és megnevezése. 

 A szórend és a jelentés összefüggésének felismerése. 

 Összetett mondatok elemzése egyszerűbb esetekben. 

 Mondattani, nyelvhasználati ismeretek alkalmazása szóban és írásban. 

Szóalkotási módok 

 Az alárendelő és a mellérendelő szavak megkülönböztetése. 
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Helyesírási ismeretek 

 Az alárendelő összetett mondatok mondatvégi írásjelének helyes használata. 

 Az egyenes (szó szerinti) idézet helyesírása. 

 A begyakorolt alárendelő és mellérendelő összetett szavak helyesírása. 

 A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható, esztétikus 
írás. 

Kitekintés a magyar nyelv életére 

 Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között. 

 A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő 
eltérések felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk. 

Szövegműfajok és kifejezésformájuk 

 A gyakrabban használt, a mindennapi élethez kapcsolódó hivatalos iratok 
jellemzőinek ismerete. 

Irodalom 

A Nyugat költői, írói 

 Tájékozottság a Nyugat folyóiratról, nemzedékeinek sajátosságairól. 

 Ady Endre, Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső,Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, József Attila, Radnóti Miklós, munkássága fő 
jellemzőinekismerete. 

 A költői pályaképekhez kapcsolódó jellemző fogalmak ismerete. 

 A téma, a hangnem, a beszédhelyzet és műfaj összefüggésének ismerete. 

 A közösen elemzett motívumok önálló értelmezése. 

 A kompozíció meghatározó elemeinek felismerése, értelmezése. 

 A lírai mű beszédhelyzetének megállapítása. 

 Memoriterek szöveghű, kifejező előadása (legalább négy-öt vers a feldolgozott 
művekből). 

Költők a két világháború között 

 Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése (pl.:könyvtári kutatómunka 
során). 

 A szövegalkotás képességének fejlesztése a költői életrajzokból írt kiselőadások 
készítésével. 

 Az olvasottak alkotó továbbgondolása, aJózsef Attila pályaképe, korai versei, az 
anya – gyermek kapcsolat lírai megjelenése, a rend és a közélet motívumai. Néhány 
verse, pl.: Szeretném, ha vadalmafa lennék!, Tiszta szívvel, Anyám, Mama, A 
Dunánál, Születésnapomra, Favágó. 

 Radnóti Miklós pályaképe, néhány verse, pl.: Nem tudhatom, stb. 

 A publicisztika, a kritika, a riport. 

 Az alkotói szabadság, a nemzedék fogalmának értelmezése tanári irányítással. 

 A már ismert lírai verses műfajok, olvasott művek felidézése. 

 Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek megfogalmazása 
néhány jellegzetes példán. 

  Szóképek, alakzatok, rím és verselés felismerése, megnevezése. 

 A kötet, a ciklus mint egység, mint jelentéshordozó; a motívum, a szinesztézia 
költészetijelenségeinek értelmezése, példák önálló és/vagy csoportos gyűjtése. 
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 József Attila, Radnóti Miklós munkássága fő jellemzőinek ismerete. 

 A költői pályaképekhez kapcsolódó jellemző fogalmak ismerete. 

 A téma, a hangnem, a beszédhelyzet és műfaj összefüggésinek ismerete. 

 A közösen elemzett motívumok önálló értelmezése. 

 A kompozíció meghatározó elemeinek felismerése, értelmezése. 

 A lírai mű beszédhelyzetének megállapítása. 

 Fogalmazás írása kb. másfél-két oldal terjedelemben a költő által megélt történelmi 
korról. 

 Memoriterek szöveghű, kifejező előadása (két-három vers). 

A házi olvasmány feldolgozása 

 Az epikai művek idő- és eseményszerkezetének ismerete. 

 A kompozíciós egység felismerése és értelmezése. 

 Ismeretek a dramatikus feldolgozás sajátosságairól. 

 Ismeretek a nyelvi állandóságról és változásról. 

 Fogalmazás írása a megismert fogalmazási műfajokból szabadon választhatóan kb. 
két-három oldal terjedelemben. 

 Memoriterek szöveghű, kifejező előadása megjelenítéssel (kb. 15 soros 
prózarészlet a műből). 

A dráma 

 Alapismeretek a drámai szerkezet, a monológ, a dialógus, a tragédia műfaji 
jellemzőiről. 

 Az epikai és drámai történetmegjelenítés különbségeinek ismerete. 

8.Történelem 

A második világháború 

Fogalmak, 
adatok 

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). 
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Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, 
szuperhatalom. 
Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 
Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- 
és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet. 
Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a 
NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 
(a Varsói Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal 
felhúzása). 

Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leveréséig 

Fogalmak, 
adatok 

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 két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Fogalmak, 
adatok 

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 
(Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 
(Jugoszlávia NATO bombázása). 
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A Kádár-korszak jellemzői 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, 
amnesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék. 
Személyek: Kádár János. 
Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, 
Lakitelek. 
Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új 
gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki 
találkozó), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a 
harmadik köztársaság kikiáltása). 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, 
euró, internet, tömegkommunikáció. 
Topográfia: az EU tagállamai. 
Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni 
egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 2001. 
szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 2004 (tíz 
új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is). 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, 
pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jogállam. 
Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, 
Mádl Ferenc. 
Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék 
(Burgenland). 
Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 
1991 (a szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a 
NATO-hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett). 

Társadalmi szabályok 

Fogalmak 
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki 
jog, hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi 
egyenlőtlenség. 

Állampolgári alapismeretek 

Kulcsfogalmak 

Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, 
hatalom, intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra, 
szélsőséges pártok és mozgalmak, államszervezet, 
hatalommegosztás. 

Fogalmak 
Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári 
kötelességek, közjó, politikai intézmény, média, közélet, 
nyilvánosság. 
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Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Fogalmak 

Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, 
pénzügyi közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, 
bevétel, kiadás, egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési 
jegy, hitelfelvétel, kamat, árfolyam, infláció. 

Háztartás és családi gazdálkodás 

Fogalmak 

Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, 
tulajdonból származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, 
létszükségleti kiadás, nem létszükségleti kiadás, beruházás, 
egyenleg, megtakarítás, befektetés, hitel, kamat, bank, bankszámla, 
bankkártya, banki művelet, lakossági folyószámla. 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, 
médiaszöveg. 
nyilvánosság.  

A médiamodellek és intézmények 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média. 

A média társadalmi szerepe, használata – Reklám és hír a hagyományos és az új 
médiában 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, 
közösségi oldal. 

8.Biológia 

Témakörök – 8. Évfolyam Minimum Követelmények 

Az emberi test felépítése.  
 

Sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet  
Az emberi sejt felépítése, működése, felépítő 
anyagai.  

 Tanult szövetek felismerése, jellemzése.  

A bőr és a mozgás 
szervrendszer.  
 

Hám, irha, bőralja  
Mirigyek felismerése, működése. 

 Az izomszövet felépítése.  

A szervezet anyagforgalma. 
 

Élelmiszer, táplálék, tápanyag. Zsírban, és vízben 
oldódó vitaminok.  

 Emésztőnedvek neve és feladata  
A tápcsatorna szakaszai.  

 Légzés. A levegő útja.  

 Sejtes alkotóelemek, a vérnedv. 

 Keringési rendszer: verőér, gyűjtőér, hajszálér. Kis 
és nagyvérkör.  

 Nyirok.  

 Kiválasztás Szűrlet, vizelet.  
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A kiválasztó szervrendszer szervei és működése.  

Az életfolyamatok 
szabályozása, és az érzékelés.  

Inger, ingerület. 

 Érzékszerv, érzékelés. Az érzékelés folyamata.  

 A hallás, és az egyensúlyérzékelés szerve és 
folyamata. 

 Érzékelési folyamatok.  

 Központi és környéki idegrendszer felépítése.  

 Reflex  
A két reflex összehasonlítása.  

 Belső elválasztású mirigyek.  

 Az idegrendszer és a hormonrendszer szerepe a 
szabályozásban.  

A szaporodás és az  
egyedfejlődés.  

Ivaros szaporodás, elsődleges, másodlagos nemi 
jelleg, szaporító rendszer felépítése.  

 Menstruáció megtermékenyítés, hormon, 
elsődleges, másodlagos nemi jellegek, szaporító 
rendszer felépítése, ovuláció.  

 Nemi szerepek.  

 Megtermékenyítés.  

 Egyedfejlődés.  

 Nemi érés. Egyedfejlődés a születéstől a halálig.  

8.Kémia 

Azalábbielemekelőfordulása,fizikaitulajdonságai,felhasználása: 

 hidrogén 

 klór 

 oxigén, ózon 

 kén 

 nitrogén 

 foszfor 

 szén 

 szilícium 

 nátrium 

 kalcium 

 alumínium 
 vas 

Azalábbivegyületek előfordulása,előállítása,fizikai tulajdonságai,felhasználása 

 víz 

 sósav 

 kén-dioxid 

 kénsav 

 nitrogén-oxidok 

 salétromsav 

 foszforsav 
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 szén-monoxid,szén-dioxid 

 szénsav 

 nátrium-klorid,nátrium-hidroxid,nátrium-karbonát 

 kalcium-karbonát,kalcium-oxid,kalcium-hidroxid 
Alumínium-ésvasgyártás lényege; 

Az acél tulajdonságai és elhasználása 

8.Földrajz 

Európa általános természetföldrajza. Az Európai Unió. Az Európai Unió tagállamai és 
fővárosuk; Strasbourg. Vatikán. Mediterrán-Európa földrajza. Észak-Európa földrajza. 

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek. 

Nyugat-Európa meghatározó országai: Franciaország, Egyesült Királyság. 

Kelet-Európa, Oroszország. 

A hegyvidéki Közép- Európa: Lengyelország és Csehország. Németország földrajza. A 
Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége.  Az alpi és a kárpáti országok 
természet- és társadalom-földrajzi jellemzőinek összehasonlítása. 

A magyar nemzeti kultúra. A magyarországi nagytájak. Természeti, kulturális és 
történelmi értékvédelem, eredetvédelem. A Kárpát-medence társadalom földrajzi 
jellemzői. Magyarország megyéi, néhány városa. Magyarország gazdasági szerkezete. 

8. Fizika 

A nyomás fogalma, a folyadékoszlop nyomása, közlekedőedények, folyadékok sűrűsége. 

Nyomás gázokban, légnyomás.Arkhimédész törvénye. Egyszerű számítások végzése 
Arkhimédész törvénye alapján. A nyomáskülönbség elvén működő eszközök ismertetése. 

Hullámterjedés. Hang, hallás. Ultrahang. Sűrűség. 

 Az elektromos alapjelenségek értelmezése és gyakorlati alkalmazása; Az egyen- és a 
váltóáram megkülönböztetése. Áramerősség. Ohm törvénye. Az elektromágnes és 
alkalmazásai. Elektromotorok.  Egyenes vonalú terjedés, tükör, lencse, fénytörés, 
visszaverődés.A fény hatása az élő természetre. Fényszennyezés. Nap, Naprendszer. 
Földközéppontú világkép, napközéppontú világkép. 

8.Idegen nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, 
kérdéseket,közléseket, eseményeket megért; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb.100 szavas szövegből fontos 
információt kiszűr; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb.100 szavas szöveg lényegét 
megérti; 

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti; 
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 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas 
szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 
mondatokban válaszol; 

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

 kérdéseket feltesz; 

 eseményeket mesél el; 

 fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti; 

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

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

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

 egyszerű történetet megért; 

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas 
szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; 

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas 
szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti. 

Íráskészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

 egyszerű szöveget létrehoz; 

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

 kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

8.Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 Ismerje a kommunikáció fogalmát, fajtáit , tényezőit. 

 Ismerjen a filmtörténet nagy korszakaiból jelentős alkotókat. 

 Ismerje a film műfajait. 

 Ismerje a filmnyelvi alapfogalmakat: plánokat, filmképet, kameramozgásokat, 
montázsfajtákat. 

 Ismerje az írott sajtó műfajait. 

 Ismerjen rádiós műsortípusokat. 

 Ismerjen televíziós műsortípusokat. 
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 Legyen tisztában az alapvető internethasználattal, valamint az internethasználat 
veszélyeivel. 

8. Testnevelés 

 Természetes és nem természetes mozgásformák 

 Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

 Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

 Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

 Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek. 

 A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

 Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok 
összekapcsolása. 

Sportjátékok 

 Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

 Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában. 

 A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása. 

 A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

 A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása. 

 Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, 
vélemények szóban történő kifejezése. 

 Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

Atlétika jellegű feladatok 

 Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

 Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 
versenyszabályoknak megfelelően. 

 Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

 Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a 
lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

 A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Torna jellegű feladatok 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a 
torna jellegű mozgásokban. 

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

 A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő 
magasságon. 

 Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban 
történő végrehajtása. 

 Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 
végrehajtásában. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

 Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra 
épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb 
belső motiváció némelyik területén. 
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 Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása. 

 A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel 
kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

 A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

 A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és 
újszerű mozgásanyagainak elsajátításában. 

 A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

 A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő 
alkalmazása. 

 A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 
gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

 Állásküzdelemben jártasság. 

 A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek 
elsajátítása. 

 A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

 A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

8.Informatika 

Az informatikai eszközök használata: 

 Ismerje a számítástechnika fő alkalmazási területeit. 

 Ismerje a számítástechnika történetét. 

 Ismerje a legelterjedtebb vírusfajtákat, típusokat. 

 Legyen igénye a vírusok elleni védekezésre. 

 Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására. 

 Ismerje egy tömörítőprogram kezelését. 

Alkalmazói ismeretek: 

  Tudjon szövegszerkesztőben, táblázatkezelőben egyszerűbb dokumentumot 
létrehozni, azt megformázni. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. 
Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni. 

 Ismerje a bemutató készítő program lehetőségeit. 

 Tudjon néhány kockából álló bemutatót készíteni tantárgyi problémáival 
kapcsolatban. 

 Tudja különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 
elhelyezni. 

 Legyen tisztában a dokumentumrészletek, saját munkában való felhasználásának 
etikai, jogi normáival. 

 Tudjon összetett dokumentumot készíteni tantárgyi problémáival kapcsolatban. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: 

 Tudja programnyelven kódolni az alapvető algoritmus szerkezeteket (soros, 
ismétléses, elágazásos). 

 Tudjon egyszerű (keresési és rendezési) algoritmusokat valamilyen programozási 
nyelven kódolni. 
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Infokommunikáció 

 Ismerje a hálózathasználat előnyeit, a hálózatok típusait. 

 Tudjon önállóan hasznos web-helyeket felkeresni. 

 Tudja használni a levelezőprogram fontosabb funkcióit. 


