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A Vaszary János Általános Iskola hivatalos adatai 

 

1. Nyilvántartási száma: K10700 

2. Az intézményt létesítő szakmai alapdokumentum utolsó módosításának kelte: 2017.09.11. 

3. Az intézmény megnevezései: 

3.1. Hivatalos neve: Vaszary János Általános Iskola 

4. A köznevelési intézmény feladatellátási helyei: 

4.1. Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4. 

4.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei 

4.2.1. Tagintézmény hivatalos neve: Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai 

Tagintézménye 

4.2.1.1. Ügyviteli telephelye: 2890 Tata, Jázmin utca 23. 

4.2.2. Tagintézmény hivatalos neve: Vaszary János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi 

Szlovák Nemzetiségi 

Tagintézménye 

4.2.2.1. Ügyviteli telephelye: 2834 Tardos, Rákóczi Ferenc utca 7. 

5. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

5.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

5.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

5.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

5.4. Fenntartó neve: Tatabányai Tankerületi Központ 

5.5. Fenntartó székhelye: 2800 Tatabánya, Győri út 29. 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata: 

6.1. 2890 Tata, Országgyűlés tér 4. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.1.1.3. 1-8. évfolyamok 
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6.1.1.4. 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos) 

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás 

6.2. 2834 Tardos, Rákóczi Ferenc utca 7. 

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.2.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.2.1.3. 1-8. évfolyamok 

6.2.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, értelmi 

fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos) 

6.2.1.5. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (szlovák)) 

6.3. 2890 Tata, Jázmin utca 23. 

6.3.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.3.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.3.1.2. alsó tagozat 

6.3.1.3. 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos) 

6.3.2. egyéb köznevelési foglalkozás1. Az iskola nevelési programja 
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1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő-oktatómunka áll, amely 

biztosítja tanítványaink számára a továbbhaladást a szülők elvárásainak és a tanulók 

képességeinek megfelelően. Arra törekszünk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában 

korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni 

a szűkebb és tágabb környezetükben. A tantárgyi tudás mellett fejlődjön személyiségük, 

közösséghez való viszonyuk. Az egyetemes és európai emberi értékrend megismerése és 

alkalmazása segítse megfelelő értékrendjük, életvezetésük kialakítását. 

Intézményünk a Köznevelési Törvénnyel (2011. évi CXC. törvény és módosításai) 

összhangban vállalja, hogy az iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános események és 

ünnepek szervezését szülők bevonásával és közreműködésével szervezi. Intézményünk 

közösségfejlesztési szempontokat és újszerű, innovatív módszereket alkalmazva olyan 

partneri együttműködéseket épít ki a szülőkkel és civil szervezetekkel, amelyek alkalmasak 

prevenciós hatást gyakorolni a társadalmi problémák kezelésére iskolai körülmények között. 

A közösségi események szervezésekor alkalmazzuk az elsajátított módszereket, aktívan 

bevonva a diákokat a közösségi események kialakításába. Bekapcsoljuk a családokat, mint 

partnereket is. Foglalkozunk a lemorzsolódás csökkentésével, valamint szakmai és civil 

szervezetek bevonásával a diákok motiválhatóságának kérdésével is. 

Ebben a közösségfejlesztő tevékenységben tudatosan felhasználjuk a TÁMOP 3.1.4/B-13/1-

2013-0001 projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának módszertani segédanyagát és 

saját tapasztalatainkat egyaránt. 

Az emelt szintű és emelt óraszámú oktatással a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára 

magasabb szintű, elmélyültebb tudást kínálunk. A gyermekbarát, családias légkör tanulóink 

képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését segíti. Hisszük és valljuk, hogy az 

iskolánkba járó tanulók szellemi, fizikai és lelki egyensúlyának összhangja szolgálja a 

versenyképes, folyamatos önfejlesztés képességének megvalósulását. 

Minőségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag 

hasznos, biztos erkölcsi alapokon nyugvó, egyénileg sikeres emberekké váljanak. 

Oktató-nevelő munkánk elsődleges feladatának alsó tagozaton az alapkészségek magabiztos 

elsajátítását tekintjük. Szándékunk, hogy az olvasás élménnyé, a számolás magabiztos 

gyakorlattá váljon, az írás az önálló gondolatok kifejező eszköze lehessen. Tanítványaink 

érdeklődéssel tekintsenek a körülöttük lévő világra. Részben erre nyitunk kaput felső 

tagozatunkkal, ahol középiskolára való felkészítés a kiemelt feladatunk. Célunk az érettségi 
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vizsgát adó középiskolákba bejutó tanulók számának növelése, az értelmiségi pályára 

felkészítő gimnáziumokba fölvett tanulók magas arányszámának megtartása. 

Kiemelkedő mutatóként tartjuk számon az országos kompetenciamérésben nyújtott 

teljesítményt. Jelentős mutatószámként tartjuk nyilván az osztályok és az iskola félévi és 

tanév végi átlageredményeit, a magatartás és a szorgalomjegyek átlageredményét. 

A fenti eredmények elérésének eszközeként az alábbi folyamatos tevékenységi formákat 

folytatjuk: 

 folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat, 

 következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk 

tanítványaink nevelése és formálása érdekében, 

 rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról, 

 az eredményekről az értékelés megszületését követően azonnal tájékoztatjuk a 

tanulót és a szülőt, 

Eredményeink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk: 

 osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden tanítványunkkal és 

családjával való folyamatos kapcsolattartásra, nevelési folyamatuk irányítására, 

 a fentiek érdekében folyamatosan együttműködünk a tanulót nevelő családdal, 

jelzéseket adunk és veszünk tanítványunk fejlesztésének biztosítása érdekében. 

 minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, nevelésének 

optimális lehetőségét, 

 fontosnak tartjuk annak a tanári mentalitásnak a fejlesztését, amely minden 

tanítványában tehetséget lát, megindítja őt tehetségének felismerése és kiteljesítése 

irányába, megtalálva az ehhez szükséges kapcsolódási pontokat, pedagógusokat, 

szervezeteket és lehetőségeket. 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségfejlesztés csak a személyiség megismerésével, az ismertté vált egyéni 

sajátosságok, képességek, készségek figyelembevételével valósítható meg. Egyrészt a lehető 

legmélyebben meg kell ismerni a tanulókat, másrészt fel kell készíteni a diákokat arra, hogy 

önmagukat is megismerjék, képessé váljanak önmaguk alakítására is. 

Alapfeltétel tehát, hogy a tanuló alanya is, tárgya is legyen a nevelésnek. 

A személyiségfejlesztésben, az önkép kialakításában, a kreativitás, a problémamegoldó 

képesség fejlesztésében, a csoportba való beilleszkedésben az osztálynak, mint közösségnek 

elsődleges szerepe van. A közösség a jellemformálásban, a veszélyeztetett helyzetben lévő 

tanulók védelmében az osztályfőnök, az iskolavédőnő, az iskolapszichológus fontos szerepet 
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kap. Ezen kívül az adott szakterületek speciális intézményeivel (Pedagógiai Szakszolgáltató 

Központ, Gyermekjóléti Szolgálat) állandó kapcsolatot tartva a személyiségfejlesztést szem 

előtt tartva lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk a tanulók érdekében, konkrétan: 

 gyermekközpontú tanári gondolkodás és magatartás, 

 kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben is 

gondolkodó diák és tanár eszménye érvényesüljön, 

 szervezett képzéssel és önképzéssel biztosított tájékozottság, sokoldalúság, 

 a személyes pozitív példamutatás mind a munkában, mind a hétköznapi kapcsolatok 

területén érvényesüljön, 

 önálló értékrend, világkép, világnézet kialakítását elősegítő nyitott, személyes 

kapcsolatokra, oktatási, ellenőrzési módszerre törekvő általános tanári magatartás, 

 a tanulót egyszerre saját személyiségéhez (képességeihez) és diáktársai 

teljesítményéhez egyaránt viszonyító tanári minősítés, az értékelés igazságossága, 

hatékonyabb munkára motiválása fejlődjön ki, 

 belülről motivált, önálló tevékenységre (ismeretszerzés, önképzés, önellenőrzés, 

önértékelés) képes tanulói, tanári személyiség érvényesülése; alkotói műhelyek: 

önképzőkör, kulturális produkciók, diákszínjátszás biztosítása, 

 a tanár-diák együttes tevékenységének folyamatát meghatározó kívánatos elvek: 

 közös gondolkodás (megbeszélés), 

 egyéni munkálkodás irányainak kialakítása, megvitatása (tanulás, 

ismeretszerzés együttes gondolkodással), 

 kölcsönös, közös megbeszélés, a tapasztalatok értékelése, 

hasznosítása. 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Legfontosabb célkitűzéseink: 

 Alakítsuk ki tanulóinkban az egészséges életmód iránti igényt. 

 Tanulóink ismerjék meg - életkoruknak megfelelően - saját egészségi állapotukat. 

 Ismerjék meg az egészséget károsító tényezőket, és azok veszélyeit. 

 Legyenek képesek elutasítani a számukra károsat, az egészség képviseljen értéket. 

 Alakítsunk ki igényt az egészséges és tiszta környezet iránt. 

 Egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása. 
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Kiemelt kompetenciafejlesztési területek: 

 Természettudományos kompetencia: Az ember és a rajta kívüli természet között 

lejátszódó kapcsolatok megértése, előrejelzése, 

 Szociális kompetencia: A saját egészséges életvitel meghatározó szerepének 

megértése. Testi, lelki egészség, egészségünk védelme, ennek szerepe a 

társadalomban. 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

 Az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének. 

 Biztosítsuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket. 

 Mutassunk be sokoldalú egészségvédő lehetőségeket, nyújtsunk az egészség 

megvédésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető ismereteket. 

 Tudatosítsuk, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ajánljunk ezek 

megóvására magatartási alternatívákat, gyakorlással, segítséggel és példamutatással. 

Alakítsunk ki egészségvédelmi szokásrendszert, helyes szokások folyamatos 

gyakoroltatásával és ellenőrzésével. 

 Ösztönözzük tanulóinkat – közös véleményformálással, tanácsadással – az 

egészségvédő magatartás szabályainak megtartására. (anyanyelvi kommunikáció) 

 Nyújtsunk segítséget az egészségvédő öntevékenységben és az egészséges életmód 

kialakításában. 

 A napközis tevékenységek során biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a napirendbe 

beillesztve tudatosan tervezett, fejlesztő mozgással és játékkal levegőn tölthessék 

szabadidejük nagy részét (lehetőség szerint napi egy óra). Mindezek 

figyelembevételével alakítsuk helyesen a napi- és heti rendet. 

1.3.2 Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia- és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 életkoruknak megfelelően tudjanak dönteni baleseti helyzetekben, 

 tudjanak segítséget kérni, ha szükséges, 

 alapvető ellátást tudjanak nyújtani,  

 tudják elkerülni a balesetet előidéző helyzeteket. 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 
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a) alsó tagozaton minden évben és évszakos aktualizálásban a tananyagba 

(természetismeret, olvasás, testnevelés) illesztve, kirándulások, szünetek előtt 

balesetvédelem keretében 

b) felső tagozaton speciálisan a kémia-, technika- testnevelésórákon balesetvédelmi és 

elsősegélynyújtási oktatás formájában 

c) biológia- és természetismeret -órákon a tananyag részeként (6. évfolyamon egy 

téma, 8. évfolyamon anyagrészekbe építve) 

d) osztályfőnöki órákon minden évben kiemelten a kirándulások, tanítási szünetek előtti 

időszakban, valamint résztémaként a testi fejlődéssel járó változások témában 

e) az iskolavédőnő szakmai segítségét igénybe véve 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A közösség olyan emberi együttélés, amelyet közös cél, értékrend, közös élmény, közösségi 

érdek köt össze. Az iskolai közösség a demokratikus viselkedésre nevelés színhelye. 

A közösségfejlesztés kiemelt színtere nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, amely a 

nemzeti öntudat, a hazafias nevelés fejlesztését segíti. 

Iskolánkban a biztonságot adó, együttműködő csoportközösségek kialakítása a cél. 

Saját közösségeiken belül fejlődjenek tanítványaink adottságai, és ezek az adottságok tegyék 

képessé őket személyiségük kibontakoztatására. Egyén és közösség kölcsönösen hatnak 

egymásra. Minél jobban kihasználjuk tanítványaink egyéni, pozitív tulajdonságait, annál 

tartalmasabb lesz az egész közösség élete. 

Hogy közösségi ember legyen az egyén, ahhoz a következőket kell megvalósítanunk: 

Önismeret terén:  

 a személyiségben rejlő lehetőségek feltárása, 

 a tanulók saját képességeinek fejlesztése,  

 az önbizalom erősítése,  

 az önálló döntéshez szükséges képességek erősítése, 

 kiegyensúlyozott személyiség kialakítása,  

 a küzdőképesség, terhelhetőség, kitartás képességének erősítése, 

 a kudarcok elviselése. 

Társas kapcsolatok terén:  

 együttműködő, szeretetteljes, biztonságot adó, tevékenységorientált 

csoportközösség kialakítása, 

 megfelelő értékrend kialakítása, és a betartására való igény kialakítása, 
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 szociális érzékenység, az egymásra figyelés, a különbözőségek elfogadására való 

készség fejlesztése, 

 mások tevékenységének elismerése, 

 mások sikerei felett érzett öröm megtapasztalása, 

 társak, felnőttek tiszteletére nevelés, 

 konfliktusok megoldásának, a konstruktív konfliktuskezelés módszerének 

megismertetése, 

 közösségformálásban való aktív részvétel,  

 a közösségi viselkedés normáinak elsajátítása, ezek betartására való képesség 

kialakítása. 

A közösségi nevelés feladatai: 

 közös szabályalkotás, 

 felelősi rendszer kiépítése, 

 csoportos beszélgetések, 

 közös döntéshozás a közösséget érintő kérdésekben,  

 a közösségek éves és havi feladatainak megtervezése, 

 napi konfliktusok kezelése, megoldása, 

 fegyelmezési és jutalmazási rendszer működtetése, 

 fiúk-lányok közötti ideális kapcsolat kialakítása, 

 a diákönkormányzat éljen lehetőségeivel, 

 személyes kapcsolatok ápolása, 

 közösségi programok szervezése. 

A közösségi nevelés színterei: 

 osztályközösségek 

 diákönkormányzat 

 csoportok. 

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, a tanulmányi- és 

munkaerkölcs erősítésével; 

 a tanulók kezdeményezéseinek támogatása, segítése,  

 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése,  

 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes 

cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével), 

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önirányító képességének fejlesztése, 
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 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő 

évfolyamon a már elért eredményekre építés, 

 különböző változatos munkaformákkal (homogén és differenciált csoportmunka, 

egyéni foglalkoztatás, kísérlet, verseny stb.) az együttműködés, az egymásért való 

felelősség érzésének erősítése. 

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt iskolai 

ünnepélyek, sportversenyek, Kihívás napja (Jázmin Bajnok Kerestetik!), kirándulások, túrák, 

erdei iskolák, szakkörök, előadások, kiállítások látogatása, napközis szabadfoglalkozások, 

iskolanapok, Európa- nap kiváló területei a közösségfejlesztésnek, melyek során a következő 

feladatok megvalósítására törekszünk: 

 a tanulókat önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére neveljük, 

 átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítjuk, hogy 

azok megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez tartozás érzését, 

 megismertetjük a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, 

 a sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás 

erősítéséhez. 

1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

A diákönkormányzatnak jelentős szerepe van a diákokat érintő szabályozások, programok 

kialakításában, megvalósításában, véleményezésében. 

Az iskolai diákönkormányzat az iskolai élet egyik szervezője, a tanulók érdekeinek 

képviselője. Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskolánk működésével kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

Ezzel összefüggésben hatással van: 

 az önálló kezdeményezések, vélemények kifejezésére, 

 az érvelés, a vitakultúra fejlesztésére, 

 a közösségi érdekek képviseletére, 

 fejlessze a közösség iránti felelősségérzetet, 

 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységeket szervezzen, 

 a saját sikereire büszke, de más közösségek eredményeit is elismerő, azt értékelő 

közösségeket alakítson ki. 
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1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

A szabadidős tevékenységek olyan foglakozások, amelyek kötődnek a tanulók személyes 

életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz, és hatása nemcsak a csoporton belül érvényes, 

hanem kihat az iskola más területeire is. A tevékenységek megszervezése során fontos 

szempont, hogy azok élményekre épüljenek, és a problémamegoldást fejlesszék.  

Részletes feladataink a következők: 

 jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet 

segítő külső szakemberekkel, 

 olyan közösségek létrehozása, amelyek nemcsak befogadják, hanem tevékenységük 

által aktívan közreműködve ismerik meg kulturális örökségünket, 

 a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, 

 a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem 

fejlesztése, a társakkal, vezetőkkel való együttműködés megalapozása, fejlesztése, 

 a közösen végzett munka során az egyéni képességek, aktivitás fejlesztése,  

 a tartós aktivitás fenntartása,  

 a társak iránti érdeklődés, az együttérzés, a szolidaritás, a megértés, türelem 

fejlesztése,  

 a személyiség egészére ható tevékenységformák megvalósítása. 

Az iskolai közösségi társas kultúra fejlesztését szolgálják ünnepeink: tanévnyitó, tanévzáró 

ünnepély, az általános iskolás tanuló éveket lezáró ballagás. 

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

1.5.1 A pedagógusok feladatai 

A) A tanítási órákkal, az értékeléssel kapcsolatos feladatai 

 minden tanév kezdetére az iskolai dokumentumoknak megfelelő tartalommal 

tanmenetet készít, 

 felkészül a tanóráinak megtartására, 

 tanítási módszereit az osztály szintjének megfelelően választja meg, 

 vezeti az osztálynaplót, a tanulók jegyeit minden hónapban beírja, 

 támogatja a tehetséges tanulókat (szakkör, versenyeztetés), 

 tanítványainak eredményeit az iskola szabályainak megfelelően rögzíti, 

 a gyengébb képességű, lemaradó gyerekeket felzárkóztatja (korrepetálás), 

 ellátja a tehetséggondozással, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, 

 a tanulók dolgozatait kijavítja, a tanulók munkáját rendszeresen értékeli, 
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 értékelési rendszerét a tanulókkal év elején ismerteti, 

 az évközi és év végi osztályzatoknak összhangban kell lenni a naplóban szereplő 

jegyekkel, 

 a témazáró dolgozatok írását 1 héttel előbb be kell jelentenie, 

 az eredményes munka érdekében együttműködik az osztályfőnökökkel és a többi 

kollégájával, 

 részt vesz az osztályozó, javító, pótló vizsgák, iskolai mérések lebonyolításában, a 

felügyelet ellátásában. 

B) Egyéb feladatai 

 részt vesz az iskolai szakmai közösségek munkájában, 

 az iskolavezetés által megbízott feladatokat ellátja: helyettesítés, felügyelet, tanulók 

kísérése, az ezekkel kapcsolatos iskolai dokumentumokat vezeti, 

 ügyeletet lát el heti rendszerességgel, 

 figyelmet fordít a saját önképzésére, 

 kapcsolatot tart az óvodákkal, középiskolákkal, 

 részt vesz a szülői értekezleteken, fogadóórákat tart, 

 bekapcsolódik a szabadidős programok szervezésébe, 

 részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részt vesz a leltározásban, 

 részt vesz a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 rendezi a rábízott szaktantermet, szertárat, 

 tanítás nélküli munkanapon elvégzi az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

feladatokat, 

 közreműködik az iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában, 

 részt vesz a szertárrendezésben, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartásában, 

 részt vesz az osztálytermek rendben tartásában és dekorációjának kialakításában, 

 közreműködik a tanulmányi versenyek lebonyolításában, az osztályfőnöki, 

munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátásában, 

 részt vesz az iskolai kulturális, és sportprogramok szervezésében, 

 közreműködik az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, 

 részt vesz a tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények 

megszervezésében, 

 részt vesz az iskolai ünnepségeken, iskolai rendezvényeken, 

 felügyel a tanulókra az óraközi szünetekben és ebédeléskor. 
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A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

1.5.2 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

A) Az osztályfőnöki munka tartalma 

Az iskolai osztály vezetője hagyományosan az osztályfőnök. Az osztályfőnöki feladatokkal az 

iskola pedagógusát az igazgató bízza meg határozott időre. 

Az osztályfőnök feladata az osztály közösségi életének irányítása, a tanulók személyiségének 

fejlesztése. Az iskola elvárásaihoz igazodó értékrend elfogadtatása. A szülő és iskola 

kapcsolata lényegében az osztályfőnöki munkában realizálódik, az osztályfőnök munkája 

nagymértékben befolyásolja ezt a kapcsolatot. 

B) Az osztályfőnök feladatai 

Szülőkkel való kapcsolat kiépítése, működtetése 

 arra törekszik, hogy a szülőkkel partneri viszonyt alakítson ki, 

 összekötő, egyeztető szerepet lát el.  

 tájékoztat. 

A kapcsolattartás formái: 

 szülői értekezlet, 

 fogadóóra, 

 családlátogatás, 

 közösen szervezett programok / osztálykirándulás, farsang, iskolai ünnepélyek, stb./, 

 ismeretek átadása „szülők akadémiája”. 

A személyiség fejlesztése 

 a tanulók megismerése, 

 személyre szóló törődés a gyerekekkel, 

 egyéni bánásmód, 

 családi háttér megismerése. 

Gyermek és –ifjúságvédelmi feladatok 

 kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelőssel, 

 odafigyelés a tanulókra (terhelések, szabadidő, étkezés, egészséges környezet, 

tanulmányi teljesítmény), 

 prevenciós programok, 

 átlagostól eltérő helyzetű tanulók segítése, 
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 támogatási rendszer (figyelemfelkeltés, javaslatok), 

 jelzési kötelezettség. 

Közösség formálása 

 megszervezi, és tudatosan alakítja a közösségfejlesztő programokat, 

 gondoskodik a hetesi rendszer működéséről, 

 biztosítja a DÖK képviselők megválasztását, együttműködik az osztály DÖK 

képviselőivel, 

 az iskola Pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

Osztályfőnöki órák tartása 

 az iskolai dokumentumok alapján szervezi és tartja az óráit, 

 elkészíti a helyi tanterv alapján a tanmenetét, 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 segíti osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

Kapcsolattartás a kollégákkal 

 törekszik arra, hogy munkáját az osztályban tanító kollégákkal összhangban végezze; 

segíti és szükség esetén koordinálja munkájukat, 

 képviseli az osztály tanulóinak az érdekeit, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását, 

 rendkívüli esetekben órát látogat az osztályában. 

Pályaválasztási döntés előkészítése 

 előkészíti a nyolcadikosok iskolaválasztását, 

 tájékoztatja a diákokat és a szülőket a pályaválasztási lehetőségekről, a jelentkezés 

mikéntjéről. 

Szabadidős programok szervezése 

 részt vesz az iskolai szabadidős programok szervezésében, 

 tanítványait motiválja a programokon való részvételre, amelyen ő maga is 

megjelenik. 
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Adminisztrációs feladatok 

 vezeti az osztálynaplót, valamint a gyerekek adataival kapcsolatos dokumentumokat, 

 ismerteti a tanulókkal a házirendet, 

 szülői értekezleteket tart, 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi eredményét, 

 tájékoztatja a szülőket a tanulók előmeneteléről, a tájékoztató füzeteket havonta 

ellenőrzi, 

 vezeti a tanulói hiányzásokat és az igazolásokat, 

 igazolatlan hiányzások esetén a törvényi előírásoknak megfelelően intézkedik, 

 segíti a pályaválasztási jelentkezési lapok kitöltését, 

 a tanulók dicséreteit és figyelmeztetéseit a naplóba is bejegyzi, 

 gondoskodik a tantermének dekorációjáról, 

 osztálykirándulást, erdei iskolát szervez, szülői támogatás esetén. 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, vagyis 

hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. 

E tevékenység kiterjed az iskolai nevelésre, a tanórai és tanórán kívüli területekre, 

tanulmányi versenyekre egyaránt. 

Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségfejlesztéssel 

foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

Tanórai tevékenységek különösen: 

 emelt szintű tantárgyi oktatás, 

 csoportbontás, 

 differenciált foglalkoztatás, 

 egyéni képességekhez mért feladatok (kiselőadások, egyéni feladatsorok stb.), 

 kreativitást igénylő feladatok, változatos és játékos munkaformák. 

Tanórán kívüli tevékenységek különösen: 

 közismereti szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, 

 művészeti foglalkozások (táncművészet, képzőművészet, színjátszás, énekkar ), 

 sportfoglalkozások ( atlétika, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda), 

 egyéni és csoportos felkészítés városi, megyei és országos versenyekre, vetélkedőkre, 
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 egyéni felkészítés a középiskolák speciális osztályaiba, 

 iskolai versenyek szervezése (a gyerekek érdeklődési körének és a verseny jellegének 

megfelelően), 

 nemzeti öntudat, hazafias nevelés, hagyományőrzés a néptánc keretén belül. 

Az iskola tehetséggondozó és tehetségfejlesztő versenyek, táborok szervezésével is segíti 

intézményünk és a járási iskolák tanulóinak tehetségük felismerését, kibontakoztatását: 

 a matematikai kompetenciafejlesztést szolgáló járási szintű Matematika levelezős-

verseny, Matematika tehetséggondozó tábor (Vaszary János Általános Iskola). 

 az anyanyelvi kommunikációt fejlesztő, járási iskolásoknak szóló Tardosi Szövegértési 

verseny, Vers- és prózamondó, Szépolvasó verseny (Jázmin Utcai Tagintézmény). 

 szellemi vetélkedő (Vaszary János Általános Iskola) 

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

Iskolánkban az SNI-s tanulókkal történő foglalkozás integráltan folyik. Az egyéni bánásmódot 

igénylő tanulók esetében az első és legfontosabb lépés a probléma észlelése, és az esetleges 

vizsgálat kezdeményezése a pedagógiai szakszolgálatoknál. Ebben minden érintett 

pedagógus felelős szereplő.  

Tanórai feladat: a szakértői véleménynek megfelelő tanulási módszerek, elbánások, 

számonkérések értékelések alkalmazása. 

Tanórán kívül:  

 gyógypedagógus vezetésével egyéni fejlesztési terv szerinti foglalkozások, 

 a fogyatékosság típusának megfelelően egyéb szakember ( pszichológus, logopédus, 

szurdopedagógus stb. ) alkalmazása, 

 gyógypedagógus együttműködése a gyermeket tanító pedagógusokkal, 

 felzárkóztató (egyéni vagy kiscsoportos) foglalkozás, 

 ajánlott a napközi vagy tanulószoba, 

 szoros kapcsolattartás a családdal, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, programok alkalmazása, 

 otthon megoldandó, sikerélményt nyújtó egyéni feladatok, 

 középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése. 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

Itt is az első lépés a probléma észlelése és vizsgálat kezdeményezése.  A nem tanulási jellegű 

zavar esetén fokozott figyelmet és türelmet igényel az ilyen gyermekek nevelésében a helyes 

viselkedés, magatartás, társas kapcsolatok kialakítása. 
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Tanórai feladat: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 differenciálás a tanórákon a módszerek kiválasztásában, házi feladatok 

mennyiségében, számonkérés formájában, felkészülési időben. 

Tanórán kívüli feladat: 

 fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemény alapján (fejlesztő 

pedagógus, módszerek, óraszám), 

 felzárkóztató (egyéni vagy kiscsoportos) foglalkozás, 

 ajánlott a napközi vagy a tanulószoba, 

 tanító, szaktanár fejlesztő pedagógus, pszichológus együttműködése, 

 szoros kapcsolat a szülővel, szükség szerint családlátogatás, 

 középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése. 

1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése. Ez minden pedagógus, de 

különösen a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök és az osztályfőnökök feladata. 

Ennek területei különösen: 

 a tanulók családjában jelentkező gondokra, problémákra, a gyermekek fejlődését 

veszélyeztető okokra való figyelem, 

 kapcsolattartás a családokkal, szülővel, 

 pedagógiai eszközök alkalmazása a prevenció területén, 

 szükség szerinti családlátogatást szervez, 

 minden tanévben felmérést készít a tanulókat érintő veszélyeztetettségi tényezőkről, 

 teammunka alakítása (pedagógus, gyermekvédelmi felelős, szülő, szakember) a 

gondokkal küzdő gyermek problémáinak megoldására, 

 javaslatot tesz étkezési térítési díjkedvezményre, szociális támogatásra, pedagógiai 

gondozásra, 

 a továbbtanulás segítése (az információkkal, tanácsokkal a döntés során), 

 tájékoztatók a gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról, 

 fokozott figyelem az iskolai hiányzásokra. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében az iskola 

együttműködik:  

 a város gyermekjóléti szolgálatával, 
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 a városi rendőrséggel, 

 a gyámügyi feladatot ellátó hivatallal. 

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Szervesen kapcsolódik az ifjúságvédelemhez, ezen túli területek különösen: 

 napközi otthonos, tanulószobai ellátás biztosítása, 

 diákétkeztetés, tankönyvellátás kedvezményei, 

 felzárkóztató foglalkozások szervezése, 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

 szülők, családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése, 

 fokozott figyelem a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében, 

 pályázatokkal, illetve alapítványi hozzájárulással a közösségi programokon való 

részvétel támogatása, 

 alapítványi ösztöndíj a tehetséges gyermekek tanulásáért. 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon. 

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vehet az iskolai élet (tanórán 

kívüli) alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.), 

 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer, 

 sportélet, 

 túrák, kirándulások szervezése, 

 kulturális, szabadidős programok szervezése, 

 a tanulók tájékoztatása (iskolai újság, iskolai honlap). 

 A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

 saját működéséről és az ehhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 
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 az iskola Szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a Házirend elfogadása előtt. 

A diákönkormányzat javaslattételi joggal élhet: a tanórán kívüli foglalkozások szervezésére. 

A diákönkormányzatot az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai diákvezetője (elnöke) vagy a diákönkormányzat munkáját segítő 

pedagógus képviseli. 

A tanulók számára egyébként biztosított, hogy kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat 

szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik 

az iskola vezetőivel, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

1.8.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A diákönkormányzatok munkáját, jogosítványainak érvényesítését patronáló nevelők segítik. 

A tanulókat a diákönkormányzatot segítő pedagógus az iskola vezetésében is képviseli. 

A diákönkormányzat elnöke vagy alelnöke bármikor közvetlenül is fordulhat az iskola 

igazgatójához, helyetteseihez, a tagintézmény vezetőjéhez. Kezdeményezhetik az illető 

vezetők részvételét a diákönkormányzat választmányi vagy elnökségi megbeszélésén. 

Az éves munkatervnek megfelelően, de legalább egyszer össze kell hívni a diákközgyűlést 

(tagintézményenként is), melyen az intézmény igazgatója vagy megbízottja és a 

diákönkormányzat vezetője ad tájékoztatást a tanulók számára. A tájékoztatóban mindig ki 

kell térni: 

 a tanulói jogok helyzetére és érvényesülésére, 

 az iskolai házirend végrehajtásának tapasztalataira.  

Az osztály- és csoportközösségek irányításában, tájékoztatásában, érdekeik 

megjelenítésében, javaslataik, észrevételeik tolmácsolásában meghatározó szerepet töltenek 

be az osztályfőnökök, csoportvezető nevelők.  

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőivel, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel. 
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1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

A szülő három minőségben alanya a jogoknak és kötelezettségeknek: 

 a gyermek gondozójaként és nevelőjeként: saját jogokat gyakorol, 

 a tanuló törvényes képviselőjeként: a gyermeket megillető jogokat gyakorolja, 

 iskolahasználóként: kollektív szülői jogokat gyakorol. 

Rendszeres tájékoztatás az iskola működéséről: 

 a Pedagógiai program, Házirend, SZMSZ nyilvánosságával ( iskolai honlap ), 

 az iskolában használatos taneszközökről és más felszerelésekről, 

 a szabadon választható foglalkozásokról, 

 az igénybe vehető támogatásokról (ingyen tankönyv, étkezési támogatás…) 

 iskolai szünetekről, rendezvényekről stb. 

Folyamatos, érdemi tájékoztatás a tanulók fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi 

előmeneteléről. 

Az iskolában, tagintézményekben a szülők törvényben előírt jogainak és kötelezettségeinek 

érvényesítésére szülői közösségek működnek. 

Az osztályok szülői szervezetei tagintézményi, iskolai szinten (az SZMSZ-ben részletezett 

módon) szervezik meg magukat, s hozzák létre az egész intézményi hatáskörű 

választmányukat, annak vezetésével. 

A szülői választmányok jogaikat (javaslat, véleményezés, egyetértés, döntés) a magasabb 

jogszabályok értelmében gyakorolják.  

Az intézmény igazgatója, tagintézmény vezetője évente, illetve aktualitástól függően 

tájékoztatja a szülői választmányt, a magasabb jogszabályok által meghatározott 

kérdésekben, az iskola egészét érintő ügyekben. 

A választmány, illetve tisztviselői javaslataira, észrevételeire a hatáskörrel rendelkező 

személynek, testületnek érdemi választ kell adnia vagy intézkedést tennie.  

A szülői választmány elnöke meghívottként vehet részt az iskola tanévnyitó- és záró 

értekezletén. 

Az osztályfőnökök a közösség, az iskola ügyeiről tájékoztatást a munkatervben rögzített 

rendszerességgel, illetve aktualitásnak megfelelően a szülői értekezleteken adnak. Rendkívüli 

szülői értekezletet kell tartani akkor is, ha azt az érintett szülők 1/3-a kezdeményezi. 
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A szülőkkel való együttműködés egyéb fórumai:  

 családlátogatások, 

 fogadóórák, 

 nyílt napok, 

 egyéni megbeszélések, 

 írásbeli tájékoztatók. 

1.8.3 Kapcsolat egyéb partnerekkel 

Az intézményt teljes jogkörrel külső kapcsolataiban az igazgató képviseli. E téren feladattal 

bármely munkatársát megbízhatja. A feladatellátásért felelős személyét, az iskola 

munkaterve évente is rögzíti. 

Az intézmény megfelelő szintű irányítása érdekében az iskola állandó munkakapcsolatot tart 

az alábbiakkal: 

 a fenntartóval (Tatai Tankerület), működtetővel (Tata Város Önkormányzata) 

jogosítványaikból adódóan, a legszorosabb kapcsolat, 

 a pedagógiai szakszolgálatokkal (tanulási-, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek 

vizsgálata, fejlesztése). 

Az intézmény rendszeres kapcsolatban áll: 

 a járási általános iskolákkal (szakmai kapcsolat, versenyek, rendezvények), 

 a körzet óvodáival ( (beiskolázás, rendezvények), 

 a Szociális Alapellátó Intézettel (családvédelmi és gyermekjóléti beavatkozások, 

feladatok), 

 a város kulturális és közgyűjteményi intézményeivel, (előadások, kiállítások), 

 a város művészeti iskoláival (szakmai kapcsolat, rendezvények), 

 az iskolát támogató alapítványokkal (a nevelő-oktató munka anyagi támogatása), 

 a sportegyesületekkel,  a sporttanáccsal ( diáksport, versenyek), 

 az egyházak képviselőivel (hit- és erkölcstan oktatás), 

 A pedagógiai intézettel (továbbképzések, versenyek, szakmai programok), 

 a közétkeztetés szolgáltatójával (közétkeztetés ellátása), 

 a városi rendőrkapitánysággal (bűnmegelőzés, kivizsgálás, intézkedés), 

 a helyi médiával (tájékoztatás, tudósítás, az iskola eseményeiről), 

 a város középfokú iskoláival (továbbtanulás). 
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1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

1.9.1.1 A vizsgaszabályzat célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, 

akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a 

jogszabályok és az iskola Pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni, a 

Pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) 

szeretné a követelményeket teljesíteni. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

1.9.1.2 A vizsgaszabályzat hatálya 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, 

 akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. A vizsgaszabályzat hatálybalépése a 2013/2014-es tanév végén megszervezendő 

vizsgáktól érvényes, és határozatlan időre szól. 

Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai 

programja alapján. 

1.9.1.3 Az értékelés rendje 

A) A tanulmányok alatti vizsgák típusai  

Osztályozó vizsga: a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó 

vizsgát kell tennie, ha  
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 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 tanulmányait magántanulóként folytatja,  

 az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 

tanóránál többet mulasztott, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc 

százalékánál többet mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, és a nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsgát. 

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. 

Javítóvizsga: a tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha  

 tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, 

 a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, 

vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le, 

 az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető. Június 15-ig 

minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni. A tanulót a 

vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

Pótló vizsga: amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan 

távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótlóvizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban 

kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni. 

B) A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása 

A vizsgabizottság minimum három főből áll: 

 elnök 

 kérdező tanár 

 ellenőrző tanár 

Az általuk ellátandó feladatok: 

Az elnök 

 felel a szabályok betartásáért,  

 ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

 ha kell, szavazást rendel el. 

Kérdező tanár(ok): 

 csak megfelelő tanári végzettséggel lehet, 
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 lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Ellenőrző tanár: 

 lehetőség szerint szakos tanár, 

 felel a vizsga szabályszerűségéért. 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

C) A tanulmányok alatti írásbeli vizsgák általános szabályai 

 a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet, 

 a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot, 

 a feladatlap megoldásának ideje 45 perc,  

 a vizsgán használható segédeszközöket, a szaktanár tájékoztatása alapján, a tanuló 

hozza magával. 

Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani. 

Kivétel a javító-, pótló vizsga, amikor három írásbeli vizsga tartható. 

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga alkalmával szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e 

tényt jegyzőkönyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak. 

Az írásbeli vizsga javítása 

 a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot, 

 ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót. 

D) A tanulmányok alatti szóbeli vizsga általános szabályai, 

 egy napon három szóbeli vizsga tehető le, 

 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie, 

 a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helyiséget kell biztosítani, 

 a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre, 

 a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő, 

 a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja, 

 a felelet maximum 10 percet tarthat, 

 ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy 

alkalommal póttételt húz, 

 két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet, 



PEDAGÓGIAI PROGRAM  2017

 

 28  

 

 ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, 

jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről, 

 szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a 

törvények alapján dönt. 

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó 

tananyag. A vizsgák részeit és az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján az alábbiak 

szerint határozzuk meg: 

 az elméleti tárgyakból van írásbeli és szóbeli vizsga, 

 testnevelésből és informatikából csak gyakorlati vizsgarész van. 

Az értékelés: 

 0-35%:  elégtelen 

 36-55%:  elégséges 

 56-75%:  közepes  

 76-90%:  jó 

 91-100%:  jeles 

A sávos határoktól a tantárgy és a számonkérendő tananyag jellegétől függően ±5%-kal a 

pedagógus eltérhet. 

1.9.2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

1.9.2.1 Magyar nyelv és irodalom 

Osztályozó vizsga követelményei magyar nyelvből 

5. évfolyam magyar nyelv tantárgy 

A beszélőszervek működése, hangképzés-a helyes beszédlégzés technikája. 

Magánhangzók, mássalhangzók képzése, különbségük. Magánhangzó-,mássalhangzó-

törvények ismerete A kommunikáció fogalma, a kommunikációs folyamat tényezői-

megnevezés, A szövegszerkesztés lépései, fogalmazási műfajok, vázlatírás-elbeszélés, 

leírás, levélírás. A magyar ábécé-betűrendbe sorolás szabályai. Az elválasztás 

szabályai keltezés módjai. Toldalékok típusai-a legfontosabb képzők, jelek, ragok. 

Helyesírási alapelvek- alkalmazásuk. Állandósult szókapcsolatok-szólások, 

közmondások, szállóigék. A szavak jelentése-hangalak és jelentés kapcsolata: 

egyjelentésű, több jelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, hasonló alakú, ellentétes 

jelentésű szavak, hangutánzó, és hangulatfestő szavak felismerése  
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6. évfolyam magyar nyelv tantárgy 

A tanuló tudja a szófaji csoportokat megkülönböztetni: alapszófajok, viszonyszók, 

mondatszók, főbb sajátosságaikat jellemezni. Ismerje fel a többszófajúság eseteit 

Az ige szófaja-a tanuló ismerje fel az igéket a szövegkörnyezetben és mondatokban. 

Tudja fajtáikat, alaki viselkedésüket jellemezni, megfelelően alkalmazza az igékhez 

kacsolódó helyesírási, nyelvhelyességi és szövegszerkesztési tudnivalókat. 

A főnév szófaja- a tanuló ismerje fel a főneveket szövegben. Ismerje a főnevek 

helyesírási nyelvhelyességi tudnivalóit, különös tekintettel a tulajdonnevek különböző 

fajtáinak helyesírására.  

A melléknév szófaja- ismerje fel a mellékneveket a szövegben. Ismerje a 

melléknevekre vonatkozó helyesírási, nyelvhelyességi és szövegszerkesztési 

szabályokat. Ismerje a melléknév képzési rendszerét, a főnévből képzett melléknevek 

helyesírási szabályait. Ismerje a fokozást. 

A számnév szófaja-a tanuló ismerje fel a számneveket szövegben. Ismerje alaki 

viselkedésüket, is a számnevekhez kapcsolódó helyesírási szabályokat. 

A névmások, határozószók, igenevek fajtáinak felismerése, hozzájuk kapcsolódó 

helyesírási, nyelvhelyességi szabályok ismerete, alkalmazása. 

Viszonyszók fajtái, felismerésük szövegben, helyes használatuk. 

Mondatszók  

A szóképzés-képzők fajtái 

7. évfolyam magyar nyelv tantárgy 

A tanuló legyen képes önállóan vázlatot készíteni szövegből. A tanuló ismerje a nyelvi 

szintek rendszerét, a szöveg és a beszéd kapcsolatát. A tanuló ismerje a 

hozzárendelés, az alárendelés és a mellérendelés fogalmát, a hozzárendelő, az 

alárendelő és a mellérendelő szószerkezetek közös sajátosságait. 

A mondat fő részei: az alany és az állítmány felismerése, fajtái, jelölése. Az alany és 

az állítmány helyes egyeztetése. 

A bővítmények felismerése, szófaji kifejező eszközeik, elemzésük, jelölésük. 

A legfontosabb határozók felismerése, elemzése, kifejező eszközeik: hely-, idő-, 

eszköz-, társ-, mód-, állapot-, szám-, eredet-, eredmény-, ok-, cél-, fok-mérték-, és 

állandó határozó felismerése 
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A jelzők felismerése, fajtáik, jelölésük, kifejező eszközeik: minőségjelző, 

mennyiségjelző, birtokos jelző, értelmező jelző 

Mellérendelő szószerkezetek fajtái: kapcsolatos, ellentétes, választó, következtető, 

magyarázó, felismerésük, megnevezésük 

A tanuló legyen képes a helyesírási szabályzat használatára, szabályok alkalmazására 

Szóösszetételek: alárendelő, mellérendelő szóösszetételek megnevezése, rájuk 

vonatkozó helyesírási szabályok alkalmazása 

Különírás, egybeírás szabályai 

A mozaikszók fajtái, helyesírásuk 

8. évfolyam magyar nyelv tantárgy 

A tanuló ismerje a mondategész, mondategység fogalmát,a mondatok osztályozását. 

Az egyszerű mondat felosztása: tagolt, tagolatlan, teljes, hiányos, tő és bővített 

mondat fogalma. 

Az összetett mondat fogalma, fajtái 

Az alárendelő összetett mondat fajtái, elemzése, jelölése. A mellérendelő összetett 

mondat mondat fajtái, elemzése, jelölése 

Az összetett mondatok végi írásjelek. Írásjelek a mondatban: a kettőspont, 

pontosvessző, vessző, gondolatjel használata 

Az idézés formái 

Az önéletrajz írása. A kérvény írása. 

A magyar nyelv története 

Régi magyar nyelvemlékek 

Nyelvjárások 

Osztályozó vizsga követelményei magyar nyelv és irodalomból 

5. évfolyam magyar irodalom tantárgy 

Mesék témakör 

A mese, mint műfaj fogalma. Népmese és műmese jellemzői, különbségek. Népmese 

fajtái, példák (tündérmese, valódi mese, hősmese, csalimese, láncmese, tréfás mese, 

hazugságmese). Állatmesék verses és prózai formában (szerzők, címek, egy téma 

többféle feldolgozása) 
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Egy-egy mese tartalmának ismertetése, mesei jellemzők felismerése a különböző 

mesetípusokban. 

Népdalok témakör 

Népdal, mint műfaj fogalma, jellemzői, cím szerinti példák. Rím és ritmus fogalma, 

fajtáiPetőfi Sándor népdalszerű versei 

Petőfi Sándor élete a János vitéz c. mű megírásáig témakörLegfontosabb életrajzi 

adatok ismerete 

A János vitéz témakör. A mű szerkezete, cselekmény ismertetése, a mű szerkezete, 

szereplők, jellemek, nyelvezete. Kukorica Jancsi mint a népmesék hőse. A 

szemléletesség eszközei a János vitéz c. műben: metafora, megszemélyesítés, 

hasonlat; alakzatok felismerése. Memoriter: legalább 20 versszak kívülről a János 

vitézből 

Mitológiai történetek témakör. Mítosz fogalma, népek mitológiája (történet 

ismertetése) 

Bibliai történetek témakör. Egy-két bibliai történet ismertetése. 

Ez a föld a mi hazánk témakör (táj, szülőföld, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. 

regénye). Petőfi Sándor: Az alföld c. verse (6. versszak kívülről)-tájleíró vers fogalma. 

Petőfi- családversek (1-2 vers). A Pál utcai fiúk c. regény cselekménye, szereplők 

jellemzése, a regény műfaji jellemzői 

Arany János: Családi kör c. verse (1-6. versszak kívülről) 

Egy-két kisepikai mű ismertetése: Gárdonyi, Móricz elbeszélései 

6. évfolyam magyar irodalom tantárgy 

Magyar mondák témakör Őstörténeti, eredetmondák, (pl. A fehér ló mondája, 

Zotmund mondája) A csodaszarvas monda feldolgozása, történeti forrásaiArany 

János: Rege a csodaszarvasról (néhány versszak kívülről) Balladák témakörKőmíves 

Kelemenné v. Kádár Kata c. népballadák cselekmény,jellemek. A ballada műfaji 

sajátosságai. Arany János: A walesi bárdok c. ballada szerkezet, műfaji jellemzők, 

memoriter 10 versszak 

Arany János: Toldi témakör. A Toldi cselekménye, szerkezet, az elbeszélő költemény 

műfaji sajátosságai a Toldiban. A főszereplő jellemfejlődése. Szóképek, alakzatok a 

műben. A Toldi verselése, rímelése. Kulcsfogalmak: előhang, mottó, expozíció, felező 

12-es ritmus, allegória, sormetszet, késleltetés, körülírás. Memoriter legalább 20 

versszak a Toldiból 
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Gárdonyi Géza: Egri csillagok témakör. A regény cselekménye, szereplők, jellemek, 

idő és tér viszonyok a regényben. A mű történelmi környezete. A lírai műnem 

jellemzői témakör. A lírai műnem sokszínűsége: változatos szerkezeti formák, 

képiség, zeneiség, a lírai én, versforma, rímszerkezet. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

témakör. A mű szerkezete, a levonások tartalma, konfliktusok felismerése, népiesség, 

időmértékes verselés. 

7. évfolyam magyar irodalom tantárgy 

A romantika, mint korstílus témakör 

Romantika és népiesség Kölcsey Ferenc: Huszt c. műve (az epigramma műfaji 

sajátosságai, időmértékes verselés, hexameter, pentameter, disztichon) Kívülről a 

vers! Kölcsey: Himnusz c. műve (romantikus vonások, himnusz fogalma, a mű keretes 

szerkezete, képiség, verselése, memoriter). Vörösmarty Mihály: Szózat c. műve (az 

óda fogalma, romantikus vonások, keretes szerkezet, verselés, képiség, memoriter) 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Petőfi költészete a János vitéz megírása után-szerelmi 

költészete, forradalmi versek, ars poeticája. Költészet és népiesség 

Fogalmak: dal, elégia, episztola, rapszódia, alkalmi vers, tájleíró költemény, ars 

poetica 

Nagyepikai alkotás-regényelemzés témakör. Jókai Mór egy regényének szerkezete, 

cselekmény ismertetése, jellemek rendszere, hősök, magatartásformák, a romantikus 

stílus megjelenése a regényben. Kisepikai műfajok témakör. Arany János balladái pl. 

Szondi két apródja, Mátyás anyja, Zách Klára szerkezet, műfaji sajátosságok 

felismerése, történelmi összefüggések 

Magyar elbeszélők alkotásai- pl. Mikszáth, Kosztolányi elbeszélés tartalom 

ismertetése, az epikus művek szerkezete 

Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regénye- sok szempontú megközelítés 

Jules verne, Mark Twain, Dickens egy művének ismertetése röviden-ajánlás készítése 

Drámai műfajok-egy komédia (pl. Moliére: Fösvény, Képzelt beteg) ismerete 

Helyzetkomikum, jellemkomikum-fogalom tisztázása 

8. évfolyam magyar irodalom tantárgy 

Stílusirányzatok a 20. század elején témakör 

 Impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus stílus- és formajegyek 

Ady Endre életrajza- költészete egy-egy vers témakörök szerint: magyarság, szerelmi 

költészet 
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Móricz Zsigmond életműve novellái, regényei alapján. Móricz: Légy jó mindhalálig 

című regényének szerkezete, szereplők, jellemek 

Babits Mihály, Juhász Gyula, Tóth Árpád művei-jellemző művek (egy-egy mű 

ismertetése). Stílusjegyek felismerése a költeményekben 

Kosztolányi Dezső egy –egy verse, illetve kisepikai alkotás ismertetése 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem című karcolatgyűjtemény ismerete 

József Attila élete és költészete egy- egy vers alapján (memoriter is)-anyaversek, 

szerelmi költészet 

Radnóti Miklós élete és költeményei- hazafias vers:Nem tudhatom c. verse kívülről 

Szerelmi költészete 

Szóképek, alakzatok megnevezése az egyes művekben 

1.9.2.2. Történelem 

5. évfolyam történelem tantárgy:  

Őskor és ókori Kelet: 

Rejtőzködő múlt, a régészek munkája 

Képek az őskori ember életéből 

Varázslók és varázslatok. Az őskor kulturális emlékei 

Az első letelepült közösségek: falvak és városok. Falvak és városok 

Az időszámítás 

Az ókori Egyiptom. Hétköznapok és ünnepek 

A piramisok titkai: az egyiptomi vallás, tudomány és művészetek 

A Biblia. Történetek az Ószövetségből. Dávid és Salamon. 

A világvallások alapvető tanításai. Népek és vallások egymásra hatása. 

Ókori keleti örökségünk Mezopotámia, India, Kína területéről. Az írásbeliség kezdetei. 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés fejlődése: pattintott és csiszolt 

kőeszközök, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, 

emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetség, 

Újszövetség, 

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes. 

Topográfia: az ókori Kelet államai és nagy folyói, Selyemút 
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Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése), Babiloni Birodalom, 

Mennyei Birodalom, India egyesítése, 

Az ókori görögök és rómaiak 

A görögök vallása és az ókori olimpiák. 

Hétköznapok és ünnepek. 

Hétköznapok Athénban és Spártában. 

Gyermekek nevelése, oktatása. 

Történetek a görög-perzsa háborúk korából. 

Békék, háborúk, hadviselés. Egyezmények, szövetségek. 

Az athéni demokrácia virágkora. 

Művészek és művészetek, tudósok és tudomány az ókori görög világban. 

Történetek Nagy Sándorról. Birodalmak. 

Róma alapítása és terjeszkedésének kezdetei. A pun háborúk és hadvezérei. 

Birodalmak. A földrajzi környezet. Közlekedés, úthálózat, hírközlés. 

Köztársaságból egyeduralom. Híres és hírhedt császárok. Uralkodók és államférfiak. 

A régi Róma művészeti emlékei, tudósok és művészek a birodalomban. 

Pannónia provincia. 

A kereszténység kialakulása és elterjedése. Az Újszövetség. Jézus története.  

A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók. 

A Római Birodalom meggyengülése, a Nyugatrómai Birodalom bukása. 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, demokrácia, arisztokraták, démosz, idegenek, 

katonaállam, helóták, körüllakók, vének tanácsa, királyság, császárság, patríciusok, 

plebejusok, népgyűlés, Akropolisz, légió, limes, rabszolga, provincia, népvándorlás, 

Újszövetség. 

Személyek: Zeusz és a fontosabb görög istenek, mitológiai alakok, Periklész, Dareiosz, 

Xerxész, Miltiádész, Themisztoklész, Romulus, Remus, Scipio, Hannibál, Julius Caesar, 

Augustus, Constantin, Jézus, Mária, József. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Égei-tenger szigetvilága, Kis-Ázsia nyugati partvidéke, 

Milétosz, Delphoi, Olümposz, Olümpia, Peloponnészoszi-félsziget, Attikai-félsziget, 

Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Itáliai-
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félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Capua, Római Birodalom, Pannónia és a rómaiak 

által itt alapított nagyobb városok, Africa, Júdea, Betlehem, Borostyánkőút,  

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni 

csata), Kr. e. 480 , Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 (Julius Caesar 

meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása). 

A korai középkor 

A Frank Birodalom és keresztény királyságok. A Bizánci Birodalom. 

Az iszlám vallás megjelenése és alapvető tanításai. Az iszlám kulturális hagyatéka.  

Az iszlám vallás megjelenése és alapvető tanításai. Az iszlám kulturális hagyatéka. 

A keresztény egyház felépítése, jellemzői. 

A fontosabb európai államok az első ezredfordulón. 

Az uradalmak. Földesurak és jobbágyok.  

A keresztény egyház. Világi papok és szerzetesek. 

Lovagi életmód, lovagi erények. A keresztes hadjáratok. 

A középkori városok. A katedrálisok és a gótika. 

A polgárok. Falvak és városok. 

A céhek feladatai és működésük. 

A távolsági kereskedelem vízen és szárazföldön. 

Felfedezők, feltalálók. 

A humanizmus és a reneszánsz. A könyvnyomtatás. 

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 magyar nép története 1301-ig: 

Mondák, krónikák és történetek a magyarság eredetéről és vándorlásáról. 
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Az ősi magyar harcmodor. Honfoglalás és letelepedés a Kárpát-medencében. A 

kalandozó hadjáratok. 

A keresztény magyar állam megalapítása, Géza fejedelem és Szent István 

intézkedései. 

A keresztény magyar állam megerősítése Szent László és Könyves Kálmán uralkodása 

idején. 

A tatárjárás. Az ország újjáépítése a tatárjárás után. IV. Béla, a második honalapító. 

Kisebbség, többség, 

Árpád-kori kulturális örökségünk 

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, IV. Béla. 

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, Muhi. 

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás),  

997–(1000)–1038 (Szent István uralkodása), 1077 (Szent László trónra lépése), 1241–

1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 

6. évfolyam történelem tantárgy:  

A vegyesházi királyok kora 

A királyi hatalom megerősítése I. Károly idején. 

Nagy Lajos, a lovagkirály. Főbb törvényei. 

Egy középkori város: Buda. 

Hunyadi János törökellenes harcai. 

A nándorfehérvári diadal. 

Hunyadi Mátyás uralkodása és reneszánsz udvara. 

Uralkodók és államférfiak. 

A mohácsi vereség és következményei. Buda eleste. 

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

végvár. 
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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). 

Az újkor története: 

A földrajzi felfedezések okai és céljai. Hódítók és meghódítottak. 

Felfedezők, feltalálók. 

A felfedezések hatása az európai (és amerikai) életre. 

A reformáció és a katolikus megújulás. 

Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában. 

A Napkirály udvara. 

A felvilágosodás kora. 

Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca. Az Egyesült Államok létrejötte. 

Egyezmények, szövetségek. 

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 története a XVI - XVIII. sz. 

A három részre szakadt ország élete. 

Végvári harcok – végvári hősök. A nagy várháborúk éve (1552). 

Békék, háborúk, hadviselés. 

Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon. 

Az Erdélyi Fejedelemség aranykora Bethlen Gábor idején. 

Élet a török hódoltságban. 

Habsburg-ellenes harcok és vallási mozgalmak a XVII. században, a török kiűzése. 
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A Rákóczi-szabadságharc. 

Az ország újjáépítése, a hódoltsági területek benépesítése. 

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). 

Forradalmak kora 

A francia forradalom és vívmányai. A jakobinus terror. 

Napóleon tündöklése és bukása. 

Uralkodók és államférfiak. 

Az ipari forradalom első feltalálói és találmányai. 

Széchenyi István elméleti és gyakorlati munkássága.  

A reformkori rendi országgyűlések fő kérdései. 

Kossuth Lajos programja és szerepe a reformkorban. 

Az 1848-as forradalom. 

Az áprilisi törvények. 

A szabadságharc fontosabb csatái és jeles szereplői. 

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. 
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március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 

1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 

7. évfolyam történelem tantárgy:  

XIX-XX. század fordulója 

Az egységes Németország létrejötte. 

Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. 

Az ipari forradalom második szakaszának feltalálói és találmányai. 

Felfedezők, feltalálók. 

Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása. 

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). 

Magyarország a XIX. sz. második felében: 

Magyarország az önkényuralom éveiben. 

A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe létrejöttében. Az új dualista állam. 

Államférfiak. Egyezmények, szövetségek. 

Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése. 

Budapest világváros.  

Az Osztrák–Magyar Monarchia együtt élő népei. A nemzetiségek helyzete. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek 

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

agrárország, emigráció, amnesztia. 

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

Tisza Kálmán, Kandó Kálmán, Bánki Donát. 

Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 

Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 
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Az első világháború 

A gyarmatbirodalmak kialakulása. Élet a gyarmatokon. 

Az első világháború kirobbanása.  

Tömegek és gépek háborúja. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

Magyarok az első világháborúban. 

A háború következményei Oroszországban, Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése. 

Az Egyesült Államok belépése és az antant győzelme a világháborúban. 

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 Kelet-Európa a 20-as, 30-as években: 

A Párizs környéki békék. Európa új arca. 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban Sztálin, a diktátor. A GULAG rendszere. 

Birodalmak. 

A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában. 

A nemzetiszocializmus Németországban, Hitler a diktátor. 

A náci terjeszkedés kezdetei Európában. 

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: 
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Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság okai, következményei. 

A trianoni békediktátum, országvesztés és a Horthy-korszak kezdete. 

A határon túli magyarság sorsa a két világháború között. 

A revíziós politika első sikerei. 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, 

kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, népiskolai törvény, zsidótörvény. 

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál. 

Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 

Évszámok: 1918. október 30–31. (az őszirózsás forradalom), 1918. november 16. (a 

népköztársaság kikiáltása), 1919. március 21. (a Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. 

június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés). 

A 2. világháború története 

A második világháború kezdete és első évei. 

A Szovjetunió német megtámadása. Koalíciók létrejötte. A totális háború. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

Fordulat a világháború menetében.  

Magyarország hadba lépésétől a német megszállásig. 

A hátország szenvedései. Népirtás a második világháborúban, a holokauszt. 

A második front megnyitásától a világháború végéig. A jaltai és a potsdami 

konferencia. 

Magyarország német megszállása. A holokauszt Magyarországon. Szálasi és a nyilasok 

rémuralma. Szovjet felszabadítás és megszállás. 

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. 
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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). 

8. évfolyam történelem tantárgy:  

Földünk a 2. világháború után 

A kétpólusú világ kialakulása. 

Az 1947-es párizsi békeszerződések. 

A kettéosztott Európa. A NATO és a Varsói Szerződés születése. 

Egyezmények, szövetségek. 

Válsággócok és fegyveres konfliktusok a hidegháború korában (Izrael Állam létrejötte, 

arab–izraeli és vietnami háborúk). 

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 1945–1956 között. 

Magyarország 1945–1948 között. 

Kommunista diktatúra: Rákosi, a diktátor. 

A személyes szabadság korlátozása, a mindennapi élet az ötvenes években. 

Hétköznapok és ünnepek. 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. 

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. 
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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: 

A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság. 

Tudományos és technikai forradalom. Fegyverkezési verseny és űrprogram. 

Felfedezők, feltalálók. 

A nyugati integráció. Az enyhülés kezdetei. államférfiak. 

Az európai szovjet típusú rendszer összeomlása. Birodalmak. 

A rendszerváltó Közép-Kelet-Európa. Németország egyesülése. 

A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása. 

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). 

A Kádár-korszak  

Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka. 

A kádári konszolidáció. Élet a „legvidámabb barakkban”. 

A pártállam csődje. 

A rendszer megváltoztatása kezdetei. 

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

háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék. 

Személyek: Kádár János. 

Topográfia: Salgótarján, Százhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek. 
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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: 

Az Európai Unió létrejötte és működése. 

Egyezmények, szövetségek. 

A közelmúlt és napjaink háborúi, válsággócai (Közel-Kelet, Afganisztán, Irak, Irán). 

A globális világ sajátosságai, globalizáció előnyei és hátrányai. 

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: 

A demokratikus jogállam megteremtése. 

Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. 

A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer a mai Magyarországon. 

A magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek.  

A cigány (roma) népesség helyzete. 

A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően. 

Kisebbség, nemzetiség. 

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). 
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1.9.2.3. Idegen nyelv 

Német nyelv 

4. évfolyam német nyelv tantárgy 

Témakör: CSALÁD: bemutatkozás, családtagok, legközelebbi rokonok 

Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása 

Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése, dalok, kiszámolók 

Összefüggő beszéd: bemutatás, bemutatkozás, lakóhely megjelölése  

Fogalomkörök: a főnevek neme, csoportosítása, a német szavak kiejtése és 

helyesírása 

Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid mondatok másolása 

Témakör: OTTHON: emberek és tárgyak a közvetlen környezetünkben 

Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása 

Szókincs: egymás köszöntése ,személyek és tárgyak megnevezése  

Összefüggő beszéd: különböző köszönési formák  

Fogalomkörök: a névelők használata, a sein ige egyes- és többes szám 3. személyű 

alakja 

Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok, 

valamint hallott szöveg leírása 

Témakör: OTTHON: tárgyak a házban és a lakásban 

Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása,  

Szókincs: köszönési formák az egyes napszakokban 

Összefüggő beszéd: köszönési formák gyerekek és felnőttek között, kérdés – válasz 

gyakorlása különböző kérdőszókkal 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: egyetértés, egyet nem értés kifejezése  

Fogalomkörök: kiegészítendő kérdő mondatok wer, was és wo kérdő szókkal; a létige 

helye a kijelentő és kiegészítendő kérdő mondatokban; 

egyszerű irányok megadása, helyhatározók használata  

Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok leírása, 

szövegek másolása 

Témakör: OTTHON:  a nappali  
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Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása,  

Szókincs: berendezési tárgyak a nappaliban, helyhatározós kifejezések  

Összefüggő beszéd: kérdés – válasz gyakorlása különböző kérdőszókkal  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás kifejezése érdeklődés a 

beszélgetőpartner hogylétéről – válasz  

Fogalomkörök: a kijelentő mondatok bővítése helyhatározós kifejezésekkel, 

jelzőkkel; kérdésszerkesztés, az ist és sind helyes használata 

Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok leírása, 

egyszerű (3-4 mondatos) önálló szöveg alkotása 

Témakör: OTTHON:  a gyerekszoba, kedvenc játékok 

Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása,  

Szókincs: a gyerekszoba tárgyai, azok bemutatása, egyszerű cselekvések 

Összefüggő beszéd: érdeklődés a beszélgetőpartner hogylétéről – válasz  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: vélemény árnyaltabb kifejezése  

Fogalomkörök: kiegészítendő kérdés szerkesztése wer, was, wo és wie kérdőszókkal, 

egyenes – fordított szórend, kiemelés, az auch helye a mondatban. 

Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok leírása, 

a lakás helyiségeinek rövid leírása 

Témakör: OTTHON- ÉTKEZÉS: a konyha, a reggeli 

Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása, rövid szöveg lényegének 

megértése 

Szókincs: a konyha tárgyai, élelmiszerek, italok, versek, kiszámolók 

Összefüggő beszéd: beszélgetés reggeli közben 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: érdeklődés kifejezése , utasítások 

reggel az iskolában  

Fogalomkörök: főnevek helyettesítése személyes névmással 

Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok leírása 

Hallott szöveg értése: szövegértelmezés: igaz-hamis;  

Témakör: CSALÁD: napirend: egy reggel    
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Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása, rövid párbeszéd lényegének 

megértése, szövegértelmezés 

Szókincs: azonosítás, néhány tulajdonság megnevezése  

Összefüggő beszéd: beszélgetés telefonon  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: bosszúság , tetszés kifejezése 

Fogalomkörök: a sein ige jelen ideje 

Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok 

alkotása, hiányos szöveg kitöltése 

Témakör: ISKOLA: iskolám, osztálytermem 

Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása, rövid leírás lényegének 

megértése 

Szókincs: iskolával kapcsolatos kifejezések, az osztály berendezési tárgyai  

Összefüggő beszéd: az osztály rövid leírása, tárgyak bemutatása 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: utasítások az iskolában ,visszakérdezés, 

tetszés kifejezése 

Fogalomkörök: a határozatlan névelő 

Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok írásbeli 

alkotása, válasz megfogalmazása 

Témakör: TERMÉSZET, ÁLLATOK:állatok és növények a környezetünkben, 

tulajdonságok 

 Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása, rövid leírás lényegének 

megértése 

Szókincs: személyek és tárgyak tulajdonságainak megnevezése  

Összefüggő beszéd: társalgás emberekről, állatokról, tárgyakról; kérdés-válasz 

gyakorlása 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: véleménynyilvánítás emberekről, 

tárgyakról, tulajdonságaik alapján, figyelem felkeltése  

Fogalomkörök: a melléknév, mint az összetett állítmány névszói része 

Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok 

alkotása, válasz megfogalmazása, hiányos szöveg kitöltése 

Témakör:  CSALÁD:családi élet, emberi tulajdonságok, egyszerű személyleírás 
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Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése 

Szókincs: külső és belső tulajdonságok  

Összefüggő beszéd: tulajdonságokkal kapcsolatos kérdés és válasz , tulajdonságokról 

való beszélgetés 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: érdeklődés kifejezése  

Fogalomkörök: igenlés a ja szóval, tagadás a nein tagadószóval; az eldöntendő kérdő 

mondat szórendje 

Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, eldöntendő kérdő mondatok alkotása, 

válasz megfogalmazása, hiányos szöveg kitöltése 

Témakör: ORSZÁGISMERET – A VÁROS; AZ EMBER Hamburg; a hamburgi kikötő; az 

ember – az emberi test 

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése –kulcsszavak keresése 

Szókincs: a kikötő életével kapcsolatos kifejezések , a testrészek elnevezése  

Összefüggő beszéd: kérdezés számokra, mennyiségekre – válaszadás  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: tetszés kifejezése , egyetértés 

változatosabb formája  

Fogalomkörök: tőszámnevek 1–20 –ig, a főnevek többes száma 

Íráskészség: eldöntendő kérdő mondatok alkotása, válasz megfogalmazása, hiányos 

szöveg kitöltése 

Témakör: CSALÁD:a családi élet munka után, tevékenységek otthon 

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése –kulcsszavak keresése 

szó és kép alapján, szövegértelmezés 

Szókincs: cselekvés kifejezése ), szabadidős tevékenységek  

Összefüggő beszéd: érdeklődés személyek cselekvéséről , rövid ismertetés a 

családtagok munka utáni / esti tevékenységéről 

Fogalomkörök: az igék ragozása egyes és többes szám 3. személyben; a tőhangváltás 

Íráskészség: tevékenységek rövid leírása, válasz megfogalmazása, hiányos szöveg 

kitöltése 

Témakör:       SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS: szabadidős tevékenységek, zene 

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése –szövegértelmezés 
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Szókincs: szabadidős tevékenységek megnevezése  

Összefüggő beszéd: mesélés a kedvenc időtöltésről, kedvenc zenéről, együttesről  

érdeklődés különböző tevékenységekről  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: valaminek a kedvelésének/nem 

kedvelésének kifejezése ), felháborodás kifejezése  

Fogalomkörök: az igék ragozása  

Íráskészség: az erdő életéről rövid leírás készítése, válaszok megfogalmazása, hiányos 

szöveg kitöltése 

Témakör: TERMÉSZET, ÁLLATOK: állatok az állatkertben és a szabadban, növények az 

erdőben 

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése –szövegértelmezés 

Szókincs: állatok megnevezése az állatkertben és az erdőben, erdei növények 

megnevezése  

Összefüggő beszéd: beszélgetés az állatokról, növényekről és a természetről  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: öröm, csodálkozás kifejezése 

,figyelmeztetés  

Fogalomkörök: a határozott– és a határozatlan névelők tárgyesete, a tárgyeset 

kérdőszói  

Íráskészség: tevékenységek rövid leírása, válasz megfogalmazása, hiányos szöveg 

kitöltése 

Témakör: CSALÁD, SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS: családi kapcsolatok, hobby, 

gyűjtemények 

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus / leírás lényegének megértése –

szövegértelmezés 

Szókincs: családtagok, barátok cselekvései, szabadidővel kapcsolatos tevékenységek, 

kifejezések ), családi viszonyok kifejezése 

Összefüggő beszéd: mesélés a kedvenc időtöltésről, érdeklődés hobby iránt,családi 

kapcsolatok kifejezése  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás, tetszés kifejezése 

,dicsekvés, veszekedés  

Fogalomkörök: a haben ige, a főnevek tagadása kein tagadó névelővel 
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Íráskészség: rövid leírás készítése hobbyról, kedvenc időtöltésről, kérdőív kitöltése 

Témakör: TÁGABB KÖRNYEZETÜNK: A VÁROS ÉS A FALU vidéki élet, városi élet 

jellemzői 

Olvasott szöveg értése: rövid beszámoló, és rövid dialógusok lényegének megértése, 

szövegértelmezés képek alapján 

Szókincs: a vidéki és a városi élet jellemzőinek megnevezése  

Összefüggő beszéd: mesélés a lakóhely jellemzőiről, beszélgetés a különböző 

életformákról? 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás, tetszés 

kifejezése,kíváncsiság kifejezése  

Fogalomkörök: személyes névmások tárgyesetű alakja 

Íráskészség: rövid baráti levél készítése a lakóhelyről, üdvözlő lap írása 

Témakör: ISKOLA – NAPIREND:a hét napjai, heti program, iskola, tantárgyak, órarend 

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése, szövegértelmezés 

képek alapján 

Szókincs: a napszakoknak és a hét napjainak megnevezése ; a tantárgyak 

megnevezése, tevékenységek a tanórákon, rímek, kiszámolók 

Összefüggő beszéd: beszélgetés a heti programról , tantárgyak jellemzése 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: tanórákkal kapcsolatos alapattitűd 

kifejezése , érdeklődés kifejezése 

Fogalomkörök: időhatározós kifejezések: a hét napjai, napszakok, kérdőszó 

Íráskészség: rövid  beszámló készítése a napi/heti programról, poszter készítése  

Témakör: IDŐ, IDŐJÁRÁS: az évszakok, tevékenységek tavasszal, nyáron, ősszel és 

télen 

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése, szövegértelmezés 

képek alapján 

Szókincs: az évszakok jellemzői, tevékenységek  

Összefüggő beszéd: mesélés az évszakokról, beszélgetés a kedvenc évszak/hónap 

jellemzőiről  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: érdeklődés kifejezése, magyarázat 

bevezetése, udvarias elutasítás  
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Fogalomkörök: a hónapok és az évszakokkal képzett időhatározós kifejezések  

Íráskészség: rövid levél készítése a kedvenc évszakról 

5. évfolyam német nyelv tantárgy 

Témakör:  CSALÁD – OTTHON: a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család 

mindennapi életének tipikus szituációi 

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése, szövegértelmezés 

képek alapján 

Szókincs: tárgyak a házban / lakásban –az előzőekben tanultakra építve, azt 

kiegészítve, a ház közvetlen környezete  

Összefüggő beszéd: mesélés a saját házról, lakásról, a saját szobáról, beszélgetés a 

családi élet mindennapjairól  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: indulatok, érzelmek 

megjelenítése, kérés, utasítás, parancs, tiltás kifejezése helyeselés kifejezése  

Fogalomkörök: a felszólító mód; a birtokos névmások 1  

Íráskészség: rövid baráti levél készítése a házról / lakásról 

Témakör: VÁSÁRLÁS :a szupermarketben, élelmiszerek vásárlása 

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése, szövegértelmezés 

képek alapján  

Szókincs: élelmiszerek neve, az egyes élelmiszerfajták vásárlással összefüggő 

kifejezések, mértékegységek neve  

Összefüggő beszéd: beszélgetés a kedvenc ételekről, italokról, az egészséges 

táplálékokról  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: kérdés-válasz vásárlás közben, 

udvariassági formulák  elégedetlenség kifejezése, bizonytalanság megfogalmazása 

Fogalomkörök: számok 100-ig, a mértékegységek jellegzetessége a németben; a 

backen és braten igék sajátos használata, a wissen ige 

 Íráskészség: bevásárló lista összeállítása, rövid beszámoló készítése a a család 

reggelizési szokásairól 

Témakör: OTTHON: házimunkák, munka a lakásban és a ház körül 

Olvasott szöveg értése: rövid szöveg lényegének megértése, szövegértelmezés képek 

segítségével 
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Szókincs: házi munkák  háztartási takarító eszközök  megnevezése 

Összefüggő beszéd: beszélgetés a kedvenc ételekről, italokról, az egészséges 

táplálékokról  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: szívesen és nem szívesen végzett 

házimunkákra való kérdezés/arra válasz valaminek a kedvelésének-nem kedvelésének 

kifejezése, meggyőzés-meggyőződés kifejezése 

Fogalomkörök: a főnevek részes esete; a lieben, mögen és gern haben / machen igék 

helyes használata 

Íráskészség: bevásárló lista összeállítása, rövid beszámoló készítése a a család 

reggelizési szokásairól. 

Témakör: CSALÁD – OTTHON: vacsora készítése, a családi élet este 

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése, szövegértelmezés 

képek alapján, a már ismert szavak segítségével a lényeg megértése 

Szókincs: élelmiszerek, ételek, amelyeket rendszerint vacsorára (vagy reggelire) 

fogyasztunk  

Összefüggő beszéd: mesélés az esti étkezési szokásokról – mit vacsorázik a család, 

mit csinálnak közösen otthon esténként a családtagok 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: kérés kifejezése – bitte helye (Hole mir 

bitte Apfelsaft! Bitte, koche mir einen Kaffee! Lieber Tee, bitte!, tetszés, öröm 

árnyaltabb kifejezése  udvariassági formulák étkezés előtt  

Fogalomkörök: a személyes névmások részes esetű alakja, páros kötőszók  

Íráskészség: rövid beszámoló készítése: Reggelim és vacsorám 

Témakör: FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG: Mese feldolgozása (Die Rübe) 

Olvasott szöveg értése: a szöveg lényegének megértése – a mese ismerete alapján, 

szövegértelmezés képek segítségével 

Szókincs: a mese cselekvései  

Összefüggő beszéd: a történet elmesélése szereposztás szerint 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: kérés, csodálkozás, öröm kifejezése  

Fogalomkörök: ismétlés, rendszerezés 

Íráskészség: történetírás: Hogyan lesz a répából leves? 

Témakör: NAPIREND – ÖLTÖZKÖDÉS: napi program, napirend; öltözködés, divat 
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Olvasott szöveg értése: a szöveg lényegének megértése – képek alapján  

Szókincs: napi tevékenységekkel összefüggő cselekvések (aufstehen, losgehen, 

dauern, anziehen), ruhadarabok megnevezése , azok jellemzői  

Összefüggő beszéd: beszélgetés a divatról, rövid személyes beszámoló a szívesen 

hordott ruhadarabokról, stílusról, divatról 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: kérdés-válasz a divatról , tetszés-nem 

tetszés kifejezése ruhadarabokkal kapcsolatban  

Fogalomkörök:óra-idő kifejezése 1, az um elöljárószó,Uhr-Stunde jelentése;az 

igekötős igék 

Íráskészség: napirend leírása,  

Témakör: CSALÁD: Családi ünnepek, születésnapi party, ajándékozás, jeles napok 

megünneplése 

Olvasott szöveg értése: a szöveg lényegének megértése a már ismert szavak 

segítségével 

Szókincs: a születésnappal kapcsolatos tevékenységek, kifejezések megjelenítése 

Összefüggő beszéd: saját születésnapról való rövid beszámoló 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: születésnapi partyra való meghívás, 

ajándék megköszönése , ajándékozás ,gratuláció kifejezése  

Fogalomkörök: birtokos névmások 2 – teljes paradigma (mein, dein, sein, ihr, unser, 

euer, ihr), óra-idő kifejezése 2 

Íráskészség: születésnapi meghívó készítése 

Témakör: CSALÁD: a családi élet: egy este otthon; tevékenységek, kikapcsolódás 

Olvasott szöveg értése: a szöveg lényegének megértése a már ismert szavak 

segítségével, képek támogatásával 

Szókincs: elöljárószók jelentése és használata , irányok kifejezése a társasjátékban 

használatos kifejezések  

Összefüggő beszéd: egy este otthon – mesélés az esti közös családi programokról  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: játék közben használatos kifejezések , 

bosszúság kifejezése, tetszés kifejezése  

Fogalomkörök: az elöljárószók 1 Wohin? és Wo? kérdésre válaszoló elöljárók a legen-

liegen, stellen-stehen, hängen-hängen igepárok használata 
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Íráskészség: rövid beszámoló készítése  

Témakör:  ORSZÁGISMERET – HAMBURG: tágabb környezetünk: a nagyvárosi élet  

jellemzői, látnivalói, felvilágosítás adása, útbaigazítás; a postán 

Olvasott szöveg értése: a szöveg megértése képek segítségével, ismeretlen szavakra 

való következtetés ismert elemek által, térképen való kiigazodás 

Szókincs: egy település helyzetének megadása, látnivalók megnevezése ,a postán 

használatos kifejezések, tárgyak megnevezése  

Összefüggő beszéd: saját lakóhely bemutatása 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: felvilágosítás kérése – adása, vásárlás 

postán ,türelmetlenség kifejezése,segítség kérése 

Fogalomkörök: csak tárgy- vagy részes esettel álló elöljárószók: um, bis, für, ohne, 

entlang; von, mit, zu; a bis elöljárószó használatának sajátossága (bis, zu oder bis zu?) 

Íráskészség: képeslap írása, rövid beszámoló készítése 

Témakör:  UTAZÁS: a világ körülöttünk; a Földünk: országok, kontinensek, óceánok, 

azok helyzete; utazási lehetőségek, közlekedési eszközök 

Olvasott szöveg értése: a szöveg megértése képek segítségével, ismeretlen szavakra 

való következtetés ismert elemek által 

Szókincs: földrajzi kifejezések: országok, égtájak (, kontinensek, vizek megnevezése, 

utazással kapcsolatos kifejezések  

Összefüggő beszéd: beszélgetés egy ország jellegzetességéről 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: öröm, kíváncsiság ,figyelemfelkeltés, 

kifejezése 

Fogalomkörök: a település- és országnevek; a nach és in elöljárók használata; a 

birtokos névmások tárgyesetben  

Íráskészség: útinapló készítése írása, rövid reklám készítése Magyarországról 

Témakör:  FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG:  Mese feldolgozása (Die Tigerkatze und der Zwirn) 

Olvasott szöveg értése: a szöveg megértése képek segítségével 

Szókincs: tárgyak, növények a mezőn, domborzati formák  

Összefüggő beszéd: mese előadása szereposztás szerint 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás, öröm kifejezése  
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6. évfolyam német nyelv tantárgy 

Témakör: UTAZÁS: úti előkészületek, csomagolás 

Olvasott szöveg értése: a szöveg megértése képek segítségével  

Szókincs: utazással kapcsolatos cselekvések; tárgyak, amelyeket egy útra magunkkal 

viszünk  

Összefüggő beszéd: beszámoló a nyaralás előtti készülődésről (az útipoggyász fontos 

és nem fontos részei) 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: akarat, képesség, lehetőség kifejezése, 

csodálkozás kifejezése  

Fogalomkörök: a határozatlan névelő és a birtokos névmások részes esete 

elöljárószók alkalmazásával – a módbeli segédigék (können, wollen) – es gibt 

használata  

Íráskészség: útilista összeállítása, rövid beszámoló írása 

Témakör: UTAZÁS: az utazási irodában 

Olvasott szöveg értése: dialógusok lényegének megértése – kérdések szerkesztése  

Szókincs: cselekvések az utazási irodában  

Összefüggő beszéd: beszélgetés az utazásról (hová, kivel, hogyan stb.) 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: udvarias kérés , információkérés , 

bocsánatkérés, visszakérdezés  

Fogalomkörök: a módbeli segédigék , a mellérendelő összetett mondatok 1 (aber, 

und, oder, sondern, denn);magázás  

Íráskészség: brossúra készítése, szövegkiegészítés 

Témakör: FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG: Mese feldolgozása 

Olvasott szöveg értése: a szöveg megértése képek segítségével, következtetés idegen 

szavak jelentésére előismeretek alapján 

Szókincs: mese történései  

Összefüggő beszéd: mese előadása szereposztás szerint 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás, öröm kifejezése  

Fogalomkörök: ismétlés, rendszerezés  

Íráskészség: rövid mese írása a feldolgozott mese alapján 



PEDAGÓGIAI PROGRAM  2017

 

 56  

 

Témakör: KÖZLEKEDÉS:indulás, utazás a repülőtérre, startra várva 

Olvasott szöveg értése: a szöveg lényegének megértése képek segítségével, 

dialógusok információjának lényege , térkép értelmezése 

Szókincs: tevékenységek indulás előtt , közlekedés a városban ,a repülőtéren  

Összefüggő beszéd: mesélés a lakóhely közlekedéséről, beszámoló egy lehetséges 

repülőútról  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: tanácskérés , türelmetlenség  

Fogalomkörök: a módbeli segédigék, a módbeli segédigék használatának gyakorlása, 

a személyes névmások elöljárószókkal 

Íráskészség: menetrend készítése, rövid leírás a repülőtérről 

Témakör: KÖZLEKEDÉS – ISKOLAI ÉLET: a repülőút; ismerkedés, a diákélet 

Olvasott szöveg értése: dialógusok információjának kiszűrése, szöveg részleteinek 

értelmezése 

Szókincs: repüléssel kapcsolatos kifejezések , az iskola, az iskolai élet  

Összefüggő beszéd: mesélés az iskoláról, a diákéletről  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás ,tetszés,izgalom kifejezése 

 Fogalomkörök: a határozott névelők birtokos esetű alakjai, az über elöljárószó 

jelentései, viel -viele  

Témakör: ORSZÁGISMERET:Berlin, Bécs, Budapest és Rio de Janeiro nevezetességei 

ismerkedés más népek kultúrájával 

Olvasott szöveg értése: leírások legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg 

részleteinek értelmezése 

Szókincs: nevezetességek megnevezése, jellemzői  

Összefüggő beszéd: mesélés a saját lakóhelyről, annak nevezetességeiről  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: magatartásformák: kontaktus 

kialakítása, fizetés, borravaló, öröm 

Fogalomkörök: a határozatlan névelő és a birtokos névmások birtokos esete, dieser, 

diese, dieses, diese mutatónévmás használata, alle-alles, igekötős igék (ismétlés) 

Íráskészség: üdvözlőlap készítése, rövid prospektus megtervezése 

Témakör: CSALÁD – BARÁTOK: élmények leírása levélben, új lakóhely, barátok 
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Olvasott szöveg értése: a levél legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg 

részleteinek értelmezése 

Szókincs: az élményleíráshoz kapcsolódó fogalmak és cselekvések 

Összefüggő beszéd: átélt élményekről való beszélgetés  

Szóbeli interakció : tetszés - nem tetszés kifejezése ; érdeklődés hogylét iránt  

Fogalomkörök: a Perfekt képzése, használata, szabályai, a gyenge igék Perfektje; a 

seit és bei elöljárószók használata  

Íráskészség: baráti levél – beszámoló egy élményről  

Témakör: ÜNNEPEK, SZOKÁSOK: húsvéti szokások, hagyományok 

Olvasott szöveg értése: a beszámolók legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg 

részleteinek értelmezése, globális értés 

Szókincs az ünnepekkel kapcsolatos fogalmak, cselekvések  

Összefüggő beszéd: mesélés a család ünnepi szokásairól 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: információcsere  

Fogalomkörök: az erős igék Perfektje, elöljárószók időhatározói jelentésben  

Íráskészség: húsvéti üdvözlet írása 

Témakör: TERMÉSZET, ÁLLATOK: Az esőerdők és Európa állatvilága, növényvilága, az 

időjárás 

Olvasott szöveg értése: a beszámolók legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg 

részleteinek értelmezése, globális értés 

Szókincs állatok, növények neve , időjárással kapcsolatos kifejezések  

Összefüggő beszéd: beszélgetés Magyarország állat- és növényvilágáról, időjárásáról 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás kifejezése ,valaki igazának 

az elismerése  

Fogalomkörök: a vegyes ragozású igék Perfektje; mellérendelő összetett mondatok 

szórendje 2 deshalb, so, dann, sonst, trotzdem  

Témakör: FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG:  Képzeletem világa 

Olvasott szöveg értése: a napló legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg 

részleteinek értelmezése 

Szókincs a napló tartalma 
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Összefüggő beszéd: beszélgetés a naplóban megírt történésekről 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: események szubjektív megítélése  

Fogalomkörök: ismétlés, rendszerezés 

7. évfolyam német nyelv tantárgy 

Témakör: ORSZÁGISMERET:  mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik 

személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján       

Olvasott szöveg értése: a szöveg legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg 

részleteinek értelmezése, globális értés 

Szókincs: tulajdonságok, személyleírás kifejezései 

Összefüggő beszéd: osztálytársak rövid jellemzése, családtagoktulajdonságairól való 

beszéd 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: közös program megbeszélése ,  egymás 

jellemzése, véleménynyilvánítás, csodálkozás kifejezése  

Fogalomkörök: a melléknév fokozása, hasonlítás als és wie kötőszókkal; 

mellékmondati szórend 1 dass, ob; besondere Verben 1 (bitten - jn. um etw.)     

Témakör:      UTAZÁS – MÉDIÁK: AZ ÍROTT SAJTÓ: utazás repülővel , újsághírek       

Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések 

keresése 

Szókincs: újsággal kapcsolatos kifejezések, belső tulajdonságok  

Összefüggő beszéd: rövid hír ismertetése, barátok, családtagok külső és belső 

tulajdonságainak jellemzése 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: utazással kapcsolatos kifejezések , 

akció - interakció  

Fogalomkörök: a módbeli segédigék Perfektje; a kérdőnévmások (Über wen? 

Worüber?), az évszámok; mellékmondati szórend 2 wenn  

Témakör: EMBER ÉS TÁRSADALOM utazás: megérkezés; emberi tulajdonságok: 

karakterek szembeállítása 

Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések 

keresése a szöveg ismert elemeinek alapján 

Szókincs: történések a repülőtéren,  belsőtulajdonságok, tisztálkodással kapcsolatos 

kifejezések  



PEDAGÓGIAI PROGRAM  2017

 

 59  

 

Összefüggő beszéd: a nagy Ő leírása  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: véleményalkotás emberekről , 

egyetértés – egyet nem értés árnyaltabb kifejezése  indulatok megjelenítése   

Fogalomkörök: a melléknevek ragozása 1 – gyenge ragozás, jelzős kapcsolatok 

elöljárószókkal ,a visszaható igék jellemzői 1– a visszaható névmások helye az 

egyszerű mondatban  

Íráskészség: személyleírás készítése, baráti levél: a legjobb barátom / barátnőm 

Témakör: ÉTKEZÉSétkezés étteremben, ételféleségek, specialitások, viselkedés az 

étteremben 

Olvasott szöveg értése: szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése 

Szókincs: ételek, italok nevei, étteremben használt kifejezések  

Összefüggő beszéd: beszélgetés az egészséges ételekről  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: rendelés az étteremben, 

telefonbeszélgetés, : bizonyosság-kétség szembeállítása, indulatok megjelenítése, 

tanácskérés – tanácsadás  

Fogalomkörök: visszaható igék jellemzői 2 – a visszaható névmások helye az összetett 

mondatban; mellékmondati szórend 3 (W-Fragen, indirekte Fragesätze)  

besondere Verben (treffen,+Akk. sich treffen mit+Dat.)  

Íráskészség: étlap készítése magyar ételekkel, rövid esszé az egészséges 

táplálkozásról  

Témakör: MÚLTUNK ÉS JÖVŐNK:  az emberek életformája régen és most, 

foglalkozások 

Olvasott szöveg értése: szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése, kép-

szöveg értelmezése 

Szókincs: tájékozódással kapcsolatos kifejezések , foglalkozások elnevezése , jellemző 

tevékenységek  

Összefüggő beszéd: beszélés régi és mai foglalkozásokról, azok rövid jellemzésével 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: interjúkészítés; ellenkezés-egyet nem 

értés kifejezése , bizonytalanság megjelenítése , véleményalkotás – hipotézis 

felállítása  

Fogalomkörök: az elbeszélő múlt (das Präteritum), módbeli segédigék, Präteritum 

alakja  
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Témakör:   UTAZÁS – ÜNNEPEK: utazás vonattal; ünnepek 

Olvasott szöveg értése: szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése, ismert 

szavak segítségével, szöveg megértése szótárhasználat nélkül -stratégiák 

Szókincs: utazással kapcsolatos kifejezések ,  ünnepekkel kapcsolatos történések, 

tevékenységek  

Összefüggő beszéd: beszélgetés az ünnepekről,szokásokról, mesélés a családi 

ünnepekről  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: jegyváltás, kérés kifejezése ), 

képleíráskor használatos kifejezések , véleménynyilvánítás  

Fogalomkörök: a melléknév vegyes ragozása, kérdésfeltevés vegyes ragozású 

mellékneves szerkezetekre, mellékmondati szórend 4 als, wenn  

Íráskészség: üdvözlő lap írása, baráti levél:  beszámoló egy családi ünnepről 

Témakör:   SPORT:  híres német sportolók, híres magyar sportolók, sport és egészség,  

az olimpia története 

Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések 

keresése a szöveg ismert elemeinek segítségével 

Szókincs: sportágak, sporttal, mozgással kapcsolatos kifejezések  

Összefüggő beszéd: vélemény megformálása a sporttal kapcsolatban, kedvenc 

sportágakról való mesélés 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: érvelés, bizonyosság, bizonytalanság 

árnyalt kifejezése  

Fogalomkörök: mellékmondati szórend 5 denn-weil  

az elöljárószók áttekintése  

Íráskészség: baráti levél: tanácsadás az egészséges életmódhoz 

Témakör:   IDŐJÁRÁS: időjárás, időjárás-előrejelzés 

Olvasott szöveg értése: szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése, ismert 

szavak segítségével 

Szókincs: időjárással kapcsolatos kifejezések  

Összefüggő beszéd: saját élmény megfogalmazása, összefüggő történet logikus 

elmondása; kedvenc időjárásról való mesélés 
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Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: emberi indulatok kifejezése , valaki 

döntésével való egyetértés – egyet nem értés kifejezése , feltétel megformálása 

,csodálkozás kifejezése   

Fogalomkörök: a jövő idő, jövő időt kifejező határozós szerkezetek (gleich, nächstes 

Mal); a melléknévragozás 3 – erős ragozás 

Témakör:   FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG: a detektívtörténet valós és valószínűtlen elemei 

Olvasott szöveg értése: szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése, ismert 

szavak segítségével, rendszerezés 

Szókincs: emberi cselekedetek és következményük, felelősség; a kötet 

cselekményének felelevenítése, a történet több szemszögből való értékelése  

Összefüggő beszéd: a történet rövid ismertetése; a cselekmény utolsó jeleneteinek 

előadása szereposztás szerint 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: érvelés, tanulság levonása , értékelés  

Fogalomkörök: a névmási határozó ;ismétlés,  rendszerezés 

Íráskészség: baráti levél: élménybeszámoló egy fontos eseményről 

8. évfolyam német nyelv tantárgy 

Témakör:  ORSZÁGISMERET: Hamburg története, szolgáltatások        

Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések 

keresése 

Szókincs: várostörténettel kapcsolatos kifejezések , a legfontosabb szolgáltatások  

Összefüggő beszéd: a lakóhely rövid bemutatása idegenvezetőként 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: információkérés ,információ adás  

Fogalomkörök: szenvedő szerkezet (jelen, múlt időben) 

Témakör:  SZABADIDŐ – MÉDIÁK: szabadidős tevékenységek 

Olvasott szöveg értése: szelektív szövegértés, részletekre koncentrálás, 

szövegösszefüggések keresése, képes szótár  

Szókincs szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos kifejezések , a médiákkal 

kapcsolatos fogalmak  

Összefüggő beszéd: mesélés kedvenc szabadidős programokról  

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: vélemény kérése ,vélemény 

kinyilvánítása  
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Fogalomkörök: zu+ Infinitiv szerkezetek  

Íráskészség: Közös időtöltés barátokkal – programkészítés  

Témakör: KÖRNYEZETVÉDELEM: a környezettudatos magatartás 

Olvasott szöveg értése: globális szövegértés; részletekre koncentrálás, 

szövegösszefüggések keresése 

Szókincs: környezetvédelemmel kapcsolatos kifejezések , állatvédelem  

Összefüggő beszéd: beszélgetés arról, hogy ki-hogyan védi a természetet 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: tanács kérése , tanács  adása  

Fogalomkörök: anstatt / ohne  zu+ Infinitiv  

Íráskészség: baráti levél: meghívó egy környezetvédelmi diákkonferenciára (program 

ismertetése) 

Témakör: EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD: egészségünk védelme; betegségek –azok 

megelőzése 

Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések 

keresése ismert szótári elemek alapján  

Szókincs: egészségmegőrzés,betegségek, gyógyulással kapcsolatos kifejezések 

,szenvedélybetegségek  

Összefüggő beszéd: egy betegség és annak gyógyulása (elbeszélés); betegségek és 

megelőzésük 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: hogyan kérdezünk valaki hogyléte felől 

, hogyan reagálunk  

Fogalomkörök: um +  zu+ Infinitiv  

Íráskészség: rövid esszé: az egészség megőrzésének titka  

Témakör: TUDOMÁNY, TECHNIKA: múlt és jövő – a technika fejlődése 

Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések 

keresése előismeretek alapján  

Szókincs : a technika fejlődése, találmányok , feltalálók , technikai eszközök , a 

számítógép  

Összefüggő beszéd: mesélés német feltalálókról, találmányaikról 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: hogyan érdeklődünk valaminek az ára 

után; hogyan reagálunk amikor azt megtudtuk 
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Fogalomkörök: sorszámnevek, dátumok, lassen ige  

Íráskészség: rövid beszámoló híres magyar tudósokról és találmányaikról 

Témakör: ÜNNEPEK: hagyományok, népszokások 

Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések 

keresése  

Szókincs: ünnepekkel, szokásokkal kapcsolatos kifejezések  

Összefüggő beszéd: mesélés a helyi szokásokról 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: udvariassági formák különböző 

alkalmakkor 

Fogalomkörök: feltételes mód:jelen idő: würde+Inf.; haben, sein igék feltételes alakja 

Íráskészség: baráti levél: meghívó egy városi / falusi programra, a program 

ismertetése 

Témakör: FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG: utazás a jövőbe 

Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések 

keresése, képes szótár  

Szókincs: a világűrrel kapcsolatos kifejezések  

Összefüggő beszéd: mesélés arról, hogy ki-hogyan képzeli el a jövőt 

Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: hipotézis megfogalmazása  

Fogalomkörök: feltételes múlt idő  

Íráskészség: egy képzeletbeli űrutazás leírása  

1.9.2.4. Matematika 

5. évfolyam matematika tantárgy 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

Két véges halmaz közös része, két véges halmaz egyesítése, ezek felírása, ábrázolása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 
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Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

Számtan, algebra 

Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

Ellentett, abszolút érték felírása. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti 

sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek 

ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai 

kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása 

során. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a 

leolvasása. 

Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, 

megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 

Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák rajzolása. A 

körző, vonalzó célszerű használata. 

A tanult síkbeli és térbeli alakzatok (téglalap, négyzet, háromszög) tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában. 

Téglalap kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek 

térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

Valószínűség, statisztika 



PEDAGÓGIAI PROGRAM  2017

 

 65  

 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

6. évfolyam matematika tantárgy 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának felírása, ábrázolása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

Számtan, algebra 

Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata. 

Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti 

sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével 

összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között). 

Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök 

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

A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek 

ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai 



PEDAGÓGIAI PROGRAM  2017

 

 66  

 

kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása 

során. 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon 

választott módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a 

leolvasása. 

Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, 

megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 

Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos 

szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

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

szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos 

egyenesek. 

Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 

A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek 

térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

Valószínűség, statisztika 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

 

 



PEDAGÓGIAI PROGRAM  2017

 

 67  

 

7. évfolyam matematika tantárgy 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

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

értelmezése egyszerűbb esetekben. 

Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, 

zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény 

becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekítése. 

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

A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása 

feladatmegoldás során. 

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

többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú 

kifejezés szorzása egytagúval. 

Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből 

vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. 

A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, 

természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 
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Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak 

alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, 

grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, 

ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

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

szerkesztéseket végezni. 

Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső 

és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását 

alkalmazza a feladatok megoldásában. 

Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése.  

Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 

feladatokban. 

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

térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló 

testek térfogatát, űrmértékét. 

Valószínűség, statisztika 

Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok 

kiszámítása. 

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

lehetetlen eseményt. 

Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási 

területének, eredményének megnevezése. 

8. évfolyam matematika tantárgy 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

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

értelmezése egyszerűbb esetekben. 
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Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, 

zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény 

becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekítése. 

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

A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása 

feladatmegoldás során. 

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

többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú 

kifejezés szorzása egytagúval. 

Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből 

vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. 

A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, 

természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak 

alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, 

grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, 

ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

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

szerkesztéseket végezni. 

Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső 

és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását 

alkalmazza a feladatok megoldásában. 

Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés 

és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 

feladatokban. 

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

térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló 

testek térfogatát, űrmértékét. 

Valószínűség, statisztika 

Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok 

kiszámítása. 

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

biztos és a lehetetlen eseményt. 

Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási 

területének, eredményének megnevezése. 

1.9.2.5 Fizika 

7. évfolyam fizika tantárgy 

Természettudományos vizsgálati módszerek, kölcsönhatások 

Különféle mérőeszközök használata. 

Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idő, hőmérséklet stb. mérése, meghatározása, az 

eredmények egyéni feljegyzése. 

A mért mennyiségek mértékegységei és átváltásai. 

Mozgások 
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Mozgások osztályozása, viszonyítási pont fogalma, vonatkoztatási rendszer fogalma, a 

pálya és az út fogalmai, a mozgás jellemzői (sebesség, átlagsebesség, gyorsulás 

(kvalitatív), periódusidő, fordulatszám). 

A mozgások ábrázolása grafikonokkal (sebesség – idő, út – idő grafikonok rajzolása, 

értelmezése). Az egyenes vonalú egyenletes mozgásra egyszerű számítások elvégzése 

(az út, az idő és a sebesség közti arányossági összefüggés alapján). 

A mozgásállapot megváltozása, az erő fogalma (iránya, nagysága, ábrázolása). A 

kölcsönhatás fogalma. A gravitációs erő, a szabadesés, a súly. Az erő mérése, rugós 

erőmérő skálázása. A tehetetlenség és a tömeg kapcsolata, tömegmérés. 

A tehetetlenség törvénye, a hatás – ellenhatás törvénye. A súrlódás és a 

közegellenállás magyarázata, kísérleti vizsgálata. 

Az erő forgató hatása, a forgatónyomaték fogalma. A testek egyensúlyának feltétele. 

Egyszerű gépek (csiga, emelő, lejtő) működési elve. 

Nyomás 

A nyomás fogalma, mértékegysége. Szilárd testek, folyadékok és gázok által kifejtett 

nyomás. 

A folyadékoszlop nyomása. A nyomás terjedése folyadékban (vízibuzogány, 

dugattyú). Oldalnyomás. Az atmoszferikus nyomás – Torricelli kísérlete. 

A felhajtóerő, Arkhimédész törvénye. Merülés, úszás, lebegés fizikai magyarázata. 

Egyszerű számítások végzése Arkhimédész törvénye alapján. 

A hang keletkezése, terjedése, energiája. A terjedési sebesség gázokban a legkisebb 

és szilárd anyagokban a legnagyobb. 

Energia, energiaváltozás 

Az energia fogalma. Az energia különféle fajtái (belső energia, „helyzeti” energia, 

mozgási energia, rugóenergia, kémiai energia, a „táplálék” energiája). 

Az energia és megváltozásai. Az energia megmaradásának felismerése és 

értelmezése. 

Munkavégzés és a munka fogalma. Egyszerűbb számítási feladatok a munkavégzésre. 

A munka mint az energiaváltozás egyik fajtája. A munka és az energia mértékegysége. 

A teljesítmény és a hatásfok. 

Energiaforrások (foszilis, megújuló). 

Hőjelenségek 
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A Celsius-féle hőmérsékleti skála és egysége - nevezetes hőmérsékleti értékek. 

A hőmérséklet-kiegyenlítődés. A hőmennyiség (energia) kvalitatív fogalma mint a 

melegítő hatás mértéke. Egysége. 

Halmazállapotok és halmazállapot-változások. Olvadáspont, forráspont, olvadáshő, 

forráshő fogalma. Párolgás, lecsapódás - csapadékformák és kialakulásuk fizikai 

értelmezése. 

Vonalas és térfogati hőtágulás és gyakorlati szerepe. 

Hőátadás, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

8. évfolyam fizika tantárgy 

Elektromosságtan 

Mágnesek, mágneses kölcsönhatás. Ampère modellje a mágneses anyag 

szerkezetéről. Földmágnesség és iránytű. 

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

Az atomok felépítése. Az elektromos állapot (negatív, pozitív, semleges). Az 

elektromos tér, az elektromos kölcsönhatás fogalma. Az elektromos töltés, mint 

mennyiség, értelmezése. Az elektromos megosztás jelensége. A töltések 

szétválasztása, a feszültség fogalma és mértékegysége. 

Az elektromos áramkör és részei (telep, vezetékek, ellenállás vagy fogyasztó). Az 

elektromos egyenáram. Az áram erőssége, az áramerősség mértékegysége. A 

vezetéket jellemző ellenállás fogalma, mérése és kiszámítása. Az ellenállás 

mértékegysége. Ohm törvénye. Mérések és számítások végzése egyszerű áramkörök 

esetén. 

Az áram hatásai: mágneses hatás, hőhatás, kémiai hatás, biológiai hatás. 

Az elektromágneses indukció jelensége. Váltakozó áram előállítása és gyakorlati alkal-

mazása. Transzformátorok. 

Optika, csillagászat 

Elsődleges és másodlagos fényforrások. Fénykibocsátó folyamatok a természetben. 

Árnyékjelenségek a természetben. Mesterséges fényforrások. Fényszennyezés. 

A fény egyenes vonalú terjedése. A fényvisszaverődés és a fénytörés jelensége; a 

leírásuknál használt fizikai mennyiségek (beesési szög, visszaverődési szög, törési szög 

rajzolása). 
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Síktükör, homorú és domború tükör, szóró- és gyűjtőlencse képalkotása. 

Fókusztávolság értelmezése. A szem képalkotása - rövidlátás, távollátás, 

színtévesztés. 

A fehér fény színeire bontása. 

Az égbolt természetes fényforrásai: a Nap, Hold, bolygók, csillagok, csillaghalmazok, 

ködök stb. A Naprendszer szerkezete. A Nap, a Naprendszer bolygóinak és azok 

holdjainak jellegzetességei. Megismerésük módszerei. 

Geocentrikus és heliocentrikus világkép. 

1.9.2.6 Biológia 

7. osztály biológia tantárgy 

Az élőlények változatossága I. - Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

Éghajlati övek a Földön, éghajlatot alakító és módosító tényezők 

A trópusi esőerdők 

Az esőerdők állatai 

A szavannák 

A szavannák állatai 

A sivatagok 

A sivatagok állatai 

A mediterrán területek élővilága 

A trópusi és szubtrópusi tájak termesztett növényei 

 Az élőhelyek pusztulásának, az elsivatagosodásnak okai és következményei 

Fogalmak: környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való 

alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, 

elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, madár, 

emlős. 

Az élőlények változatossága II. - Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

A mérsékelt éghajlati övezet környezeti jellemzői 

A lomberdők 

A lomberdők állatai 

A füves puszták 
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A füves puszták állatai 

Észak-amerikai prériken, dél-amerikai pampákon 

A tajgák növényei 

A tajgák állatai 

A magas hegységek környezeti jellemzői, függőleges övezetesség 

A magas hegységben élő állatok  

A tundrák élővilága 

Természetes és mesterséges életközösségek összehasonlítása 

Fogalmak: tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, 

madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, fenntartható 

fejlődés. 

Az élőlények változatossága III. - Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a 

világtenger övezeteihez 

A sarkvidékek  

A sarkvidékek állatai  

A világtenger környezeti feltételei, tagolódása 

Tengerek és tengerpartok élővilága I. 

Tengerek és tengerpartok élővilága II. 

Anyagforgalom a tengeri életközösségben, táplálkozási kapcsolatok 

Élőlények pusztulásának okai és következményei a hideg övezetben 

A világtengerek szennyezésével kapcsolatos problémák, megelőzésük 

Fogalmak: keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 

zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, táplálkozási piramis. 

Rendszer az élővilág sokféleségében 

A rendszerezés alapjai, főbb rendszertani kategóriák 

Vírusok, sejtmagnélküliek 

Sejtmagvas egysejtűek 

Gombák, moszatok, mohák, harasztok 

Nyitvatermők, zárvatermők 
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Többsejtű állatok, szivacsok, csalánozók 

Gyűrűsférgek, puhatestűek 

 Ízeltlábúak 

Gerincesek. Halak, kétéltűek, hüllők 

Madarak, emlősök 

Fogalmak: rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

Részekből egész 

A biológiai szerveződés szintjei 

A növények jelentősége a földi élet szempontjából 

Testszerveződés a növény és állatvilágban 

A mikroszkópok felfedezése és működése, kutatómunka 

Növényi és állati sejtek  

A sejtosztódás típusai 

Munkamegosztás a sejtek között, növényi és állati szövetek  

Sejtek, szövetek fénymikroszkópos vizsgálata  

Sejtjeink közös jellemzői 

Testünk szövetei 

Fogalmak: szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, 

légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

Szépség, erő, egészség 

A bőr felépítése, funkciói 

Bőrünk egészsége, védelme 

Testünk váza. Csontszövet, csontfajták 

A porcszövet, csontkapcsolatok 

Szalagok és inak, az ízületek 

Az izomsejtek, az izomrendszer 

Mozgásszervi rendellenességek és megelőzésük, a mozgás, mint a testi- lelki egészség 

elősegítője 
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Bőr és szépségápolás  

Fogalmak: kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület. 

A szervezet anyag- és energiaforgalma 

A tápanyagok, táplálékok, energiaszükséglet 

Fogalmak: tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere 

8. osztály biológia tantárgy 

A szervezet anyag- és energiaforgalma  

A táplálkozás szervrendszere 

Az emésztés folyamata 

A felszívódás 

Az egészséges táplálkozás jellemzői 

Légutak, légzés, hangképzés, légzőszervi elváltozások, megelőzésük 

A vér, a keringés, a szív és érrendszeri betegségek és megelőzésük 

Az immunrendszer 

A kiválasztás 

Számítások végzése a témakörben, elsősegély nyújtási gyakorlatok  

Fogalmak: emésztés, vér, vércsoport, véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és 

vízháztartás. 

A belső környezet állandóságának biztosítása  

Idegi működés 

Az idegrendszer 

A velünk született válasz, feltétlen reflex 

A feltételes reflex, mint a tanulás alapja 

A látás 

Hallás és egyensúly-érzékelés 

Ízlelés, szaglás, tapintás 

A vegetatív idegrendszer 

Hormonális szabályozás 
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Az idegi szabályozás problémái, függőség 

Érzékeléssel kapcsolatos vizsgálódások 

Fogalmak: receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, 

központi és környéki idegrendszer. 

A fogamzástól az elmúlásig  

A nemi jellegek, a hímivarszervek, a női ivarszervek 

A szaporodás, a méhen belüli élet, a születés, kisgyermekkor 

Fogamzásgátlás, nemi betegségek 

A serdülőkor testi változásai, a serdülőkor lelki változásai 

A felnőttkor 

Fogalmak: Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 

nemi identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családtervezés. 

1.9.2.7 Kémia 

7-8. évfolyam kémia tantárgy 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A kémia tárgyának, alapvető módszereinek 

és szerepének megértése. A kémia kikerülhetetlenségének bemutatása a mai 

világban. A kémiai kísérletezés bemutatása, megszerettetése, a kísérletek tervezése, 

a tapasztalatok lejegyzése, értékelése. A biztonságos laboratóriumi eszköz- és 

vegyszerhasználat alapjainak kialakítása. A veszélyességi jelek felismerésének és a 

balesetvédelem szabályai alkalmazásának készségszintű elsajátítása 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem fogalmak kialakulásának 

bemutatásán keresztül. A részecskeszemlélet és a daltoni atomelmélet megértése. Az 

elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel és összegképlettel való jelölésének 

elsajátítása. Az állapotjelzők, a halmazállapotok és az azokat összekapcsoló fizikai 

változások értelmezése. A fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. A 

változások hőtani jellemzőinek megértése. A kémiai változások leírása 

szóegyenletekkel. Az anyagmegmaradás törvényének elfogadása és ennek alapján 

vegyjelekkel írt reakcióegyenletek rendezése. A keverékek és a vegyületek közötti 

különbség megértése. A komponens fogalmának megértése és alkalmazása. A 

keverékek típusainak ismerete és alkalmazása konkrét példákra, különösen az 

elegyekre és az oldatokra vonatkozóan. Az összetétel megadási módjainak ismerete 

és alkalmazása. Keverékek szétválasztásának kísérleti úton való elsajátítása. 
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A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok számának, 

illetve a periódusos rendszernek az ismeretében. Az anyagmennyiség fogalmának és 

az Avogadro-állandónak a megértése. Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes 

kötés értelmezése a nemesgáz-elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján. 

Az ismert anyagok besorolása legfontosabb vegyülettípusokba. 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. Egyszerű reakcióegyenletek 

rendezésének elsajátítása. A reakciók összekötése hétköznapi fogalmakkal: gyors 

égés, lassú égés, robbanás, tűzoltás, korrózió, megfordítható folyamat, sav, lúg. Az 

ismert folyamatok általánosítása (pl. égés mint oxidáció, savak és bázisok 

közömbösítési reakciói), ennek alkalmazása kísérletekben. 

A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése. Ismert anyagok besorolása a 

szerves vegyületek csoportjaiba. Információkeresés az élelmiszerek legfontosabb 

összetevőiről. A mindennapi életben előforduló, a konyhai tevékenységhez 

kapcsolódó kísérletek tervezése, illetve elvégzése. Annak rögzítése, hogy a főzés 

többnyire kémiai reakciókat jelent. Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a 

kvalitatív és a kvantitatív szemlélet elsajátítása. A tápanyagok összetételére és 

energiaértékére vonatkozó számítások készségszintű elsajátítása. Az objektív 

tájékoztatás és az elriasztó hatású kísérletek eredményeként elutasító attitűd 

kialakulása a szenvedélybetegségekkel szemben. 

A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai tulajdonságai 

alapján. Szemléletformálás annak érdekében, hogy a tanuló majd felnőttként is képes 

legyen alkalmazni a kémiaórán tanultakat a természeti környezetben előforduló 

anyagok tulajdonságainak értelmezéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és 

folyamatok magyarázatához. A levegő- és a vízszennyezés esetében a szennyezők 

forrásainak és hatásainak összekapcsolása, továbbá azoknak a módszereknek, illetve 

attitűdnek az elsajátítása, amelyekkel az egyén csökkentheti a szennyezéshez való 

hozzájárulását. 

Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai 

átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni, de az ezek 

előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is vannak. Néhány előállítási 

folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, valamint az előállított anyagok 

jellemzőinek, továbbá (lehetőleg aktuális vonatkozású) felhasználásainak 

magyarázata (pl. annak megértése, hogy a mész építőipari felhasználása kémiai 

szempontból körfolyamat). Az energiatermelés kémiai vonatkozásai esetében a 

környezetvédelmi, energiatakarékossági és a fenntarthatósági szempontok 

összekapcsolása a helyes viselkedésformákkal. 
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A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulajdonságainak 

ismerete alapján azok kémiai szempontok szerinti, szakszerű jellemzése. Az egyes 

vegyszerek biztonságos kezelésének, a szabályok alkalmazásának készségszintű 

elsajátítása a kísérletek során, a tiltott műveletek okainak megértése. A háztartási 

anyagok és vegyszerek szabályos tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű begyűjtési 

módjainak ismeretében ezek gyakorlati alkalmazása. A háztartásban előforduló 

anyagokkal, vegyszerekkel kapcsolatos egyszerű, a hétköznapi életben is használható 

számolási feladatok megoldása. 

 

1.9.2.8 Földrajz 

7. évfolyamon földrajz tantárgy 

Témakörök: 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

A földrajzi övezetesség alapjai 

Gazdasági alapismeretek 

Afrika és Amerika földrajza 

Az osztályozóvizsga követelményei Földrajz tantárgyból a 8. évfolyamon: 

Témakörök: 

Ázsia földrajza 

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

Európa általános földrajza 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

Atlanti-Európa földrajza 

Kelet- és Közép-Európa földrajza 

A Kárpát-medencevidék földrajza 

Hazánkkal szomszédos országok földrajza 

Magyarország természeti és kulturális értékei 

Magyarország társadalomföldrajza 

Általános követelmények a Földrajz tantárgyból 5-8. évfolyamon: 

1. A tér és ábrázolása 
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1.1. Téregységek 

Személyes tér. A földrajzi tér. 

Térhierarchia. 

1.2. Térábrázolás 

Térrajz, útvonalrajz, térképvázlat; úti- és helyszínrajz.  

Térképi ábrázolás.  

Térképfajták.  

Keresőhálózat és földrajzi fokhálózat.  

2. Az idő 

2.1. Időegységek 

A napi, az évi, a történeti és a földtörténeti időegységek.  

Földtani és földrajzi folyamatok időléptéke, időtartama példák alapján.  

2.2. Időrend 

 – Ciklikus és lineáris irányú folyamatok, földtörténeti események 

időrendje regionális példák alapján.  

3. A természeti környezet és jelenségei 

3.1. Anyagok, anyagi rendszerek. 

Ásványok és kőzetek, nyersanyagok és energiahordozók, illetve talajtípusok.  

Környezetet károsító anyagok és hatásaik.  

3.2. Geoszférák 

Domborzati formák, felszíni és felszín alatti vizek, talajtípusok.  

Időjárási-éghajlati elemek, jelenségek, légköri alapfolyamatok.  

Éghajlati elemek változásai, éghajlat-módosító tényezők, éghajlatok jellemzői, 

társadalmi-gazdasági hatások.  

Veszélyhelyzetek.  

3.3. Földrajzi övezetesség 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség természeti, társadalmi-gazdasági és 

környezeti megnyilvánulásai.  

Az övezetesség elemeinek kapcsolatai regionális példákon.  
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3.4. Égitestek 

Az égitestek látszólagos mozgása. A Föld mozgásai és ezek következményei.  

4. A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai 

4.1. A társadalmi-gazdasági élet szerveződése 

A népesség területi eloszlása, a népességszám és befolyásoló tényezői, regionális 

különbségek.  

A kulturális élet földrajzi alapjai (nyelvek, vallások).  

Településtípusok és szerepük.  

A gazdaság természeti feltételei, a természeti erőforrások hasznosításának változása.  

A gazdasági ágazatok szerepe a földrészek, térségek, országok gazdasági életében.  

4.2. A világgazdaság szerveződése és működése 

Földrészek, országok szerepe a világgazdaságban.  

Nemzetközi gazdasági együttműködések és társadalmi-gazdasági szervezetek példái, 

jellemző tevékenységük.  

A pénzvilág működése: bevétel és kiadás, fizetőeszközök (nemzeti és közös valuták).  

5. A földrajzi tér regionális szerveződése 

5.1. Magyarország és a Kárpát-medence földrajza. 

A nemzeti kultúra és a magyarság nemzetközi híre, szellemi és gazdasági termékek, 

hagyományok, hungarikumok.  

A lakóhely, a hazai nagytájak és országrészek.  

Hazánk természeti adottságai és a társadalmi-gazdasági élet kapcsolata.  

A Kárpát-medence és hegységkerete mint természet- és társadalom-földrajzi egység.  

A magyarság által lakott, országhatáron túli területek, tájak közös és egyedi földrajzi 

vonásai. Magyarországon élő nemzetiségek.  

5.2. Európa 

Európa földrajzi-környezeti jellemzői ok-okozati összefüggéseikben. 

Az Európai Unió mint gazdasági szerveződés; az európai kulturális sokszínűség 

földrajzi alapjai. 
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A kontinensrészek földrajzi jellemzői, különböző életterek közös és egyedi földrajzi 

környezeti jellemzői, azok okai és következményei. 

Az egyes kontinensrészek meghatározó jelentőségű országainak egyedi földrajzi 

környezeti jellemzői, azok okai és következményei. 

A hazánkkal szomszédos országok földrajzi-környezeti jellemzői, jelentőségük a 

világban, társadalmi-gazdasági kapcsolataik hazánkkal. 

5.3. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

Afrika, Amerika, Antarktika, Ausztrália és Óceánia, Ázsia természetföldrajzi jellemzői, 

társadalom-földrajzi sajátosságai, környezeti állapota, a természetföldrajzi 

övezetesség elemei, összefüggései, hatása a társadalmi-gazdasági életre, a 

környezetre. 

Az egyes kontinensek tipikus tájainak természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

jellemzői, az adottságok társadalmi hasznosítása, jellemző életmódja. 

A távoli kontinensek meghatározó jelentőségű országai, országcsoportjainak földrajzi 

jellemzői és világgazdasági szerepe. 

6. A globális kihívások lokális és regionális forrásai 

6.1. Globális problémák 

Az életminőség különbségeinek példái, urbanizálódás, környezeti és gazdasági 

problémák. 

A helyi környezetkárosítások következményei. 

6.2. Fenntarthatóság 

Fogyasztási szokások változása; környezettudatosság, energiatakarékosság, 

hulladékkeletkezés, szelektív hulladékgyűjtés, biotermékek; személyes és közösségi 

cselekvési lehetőségek; tudatos vásárlói magatartás. 

Védett hazai és nemzetközi természeti értékek példái. 

1.9.2.9 Testnevelés 

 

1.9.2.10 Ének–zene 

5. évfolyam ének-zene tantárgy 

Énekek: Erdő, erdő, erdő ... 

Megyen már a hajnalcsillag 
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Aki dudás akar lenni... 

Érik a szőlő... 

Nagyváradi kikötőben 

Elmélet: az ősi stílusú népdalok elemzése, jellemzőjük 

a barokk korszak jellemzői, műfajai, táncok 

a barokk zenekar 

Zeneszerzők: J. S. Bach élete - Parasztkantáta, G-dúr menüett 

A. Vivaldi: Négy évszak - hegedőverseny 

Händel: Júdás Maccabeus - az oratórium 

6. évfolyam ének-zene tantárgy 

Énekek. Ősszel érik babám ... 

A fiastyúk, a fiastyúk ... 

Hopp ide tisztán 

Énekeljünk, énekeljünk... 

Este jő, szürkül bé... 

Elmélet: a zenei ABC - C-dúr, G-dúr, F-dúr 

az új stílusú népdalok jellemzése, jellemzőjük 

a klasszicizmus jellemzői, műfajok 

a szimfónikus zenekar 

Zeneszerzők: W.A.Mozart élete -Egy kis éji zene, a kamarazene 

J.Haydn élete - Évszakok, az oratórium 

L.van Beethoven - A mormotás fiú dala 

7. évfolyam ének-zene tantárgy 

Énekek: Luca, Panna megy... 

Schubert: A pisztráng 

Bach: Üdv rád, s házad népére 

Ladu, ladu - orosz népdal 

Erkel: meghalt a cselszövő 
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Elmélet: hangnemek 2#, 2b 

romantika stílusjegyei 

régi és az új stílusú népdalok jellemzői 

Zenehallgatás: Schubert: A pisztráng-ötös - zongoraötös 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - szvit 

Verdi: Nabucco - opera 

Erkel: Hunyadi László, Bánk bán 

Liszt: Mazeppe, Les preludes - a szimfónikus költemény 

Chopin zongora muzsikája 

8. évfolyam ének-zene tantárgy 

Ének: A malomnak nincsen köve 

Esti dal 

Elindultam szép hazámból 

Rózsa, rózsa, bazsarózsa levele 

Tisza partján mandulafa... 

Elmélet: A zenetörténet kezdeteitől a XX. századig 

3#, 3b 

Zeneszerzők: Honegger: Pacific 231 - gépzene 

Csajkovszkij: Petruska - zenei burlesk    

B.Britten: A kis kéményseprő - meseopera 

C.Orff: Carmina burana  

mai magyar zeneszerzők - Hidas Frigyes, Farkas Ferenc 

Ránki: Pomádé király 

Kurtágh: Játékok 

1.9.2.11 Informatika 

 

1.9.2.12 Rajz és műalkotások elemzése 

5. évfolyam rajz és vizuális kultúra tantárgy 
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A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos 

megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) 

alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző technikákkal (pl. grafika: 

ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). 

- A látható és a művészi forma . Egyszerűsítés és lényegre törő ábrázolás  

Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott 

valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű 

nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes technikákkal 

(pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyestechnika). 

Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, jelenség, hang, szín, 

mozgás, gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése 

síkban, térben, időben. 

Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, kémiai, földrajzi, 

biológiai) megfigyelése és rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva megadott 

művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban és/vagy térben. 

Az alkotómunkához kapcsolódva, műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori egyiptom, ókori görög és római, 

romanika, gótika, reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, 

művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, 

tériség) szerint. 

Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy mozgóképi példák alapján, a 

mozgássor fázisokra bontása (pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás megjelenítése 

vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-animáció, optikai játékok: pörgetős füzet, zootrop 

szalag). 

A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, szimbólumok (pl. tájékozódás, 

közlekedés, cégérek, parancsikonok, attributumok) gyűjtése, értelmezése. A közösség 

számára fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. események, időpontok, 

tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, direkt jellé (pl. piktogram, jelzőkártya) 

alakítása, használatba helyezése (pl. ismert útvonal rajzán vizuális jelzések 

kialakítása). 
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Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. plakát, képregény) után, 

az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának 

megértése céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásának 

megváltoztatása, azonos szövegek különböző képekhez rendelése). 

Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus játék), szabad 

asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek kapcsán. 

Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. védelem, szakralitás, 

figyelemfelkeltés, emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. rajzos vázlat, 

magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, 

drót, textil, talált tárgyak). Történeti korok legfontosabb alátámasztó-teherhordó (pl. 

oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) 

lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját 

tervezés (pl. tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban. 

A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, szerszám, jármű, szerkezet, 

öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, víztorony, palota, színház, 

múzeum) elemzése forma és rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az 

összegyűjtött információk alapján. 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének, és 

kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). 

A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves technikával (pl. 

szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, papírmerítés) készített tárgy (pl. 

iskolaszer, öltözet, hangszer, játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos 

(pl. adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció (hétköznapi, ünnepi) 

számára, a környezettudatosság lehetőségeinek figyelembevételével. 

Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és kivitelezése különféle 

díszítőelemek (pl. növényi, állati, geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, 

tanulmányozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban legyen a tárgy 

formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, illetve az alkotó személyes közlési 

szándékával. 

Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák (pl. Európán kívüli) 

sajátos, legjellemzőbb szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző 

vizsgálata.  
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6. évfolyam rajz és vizuális kultúra tantárgy 

A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos 

megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) 

alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző technikákkal (pl. grafika: 

ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). 

Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott 

valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű 

nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes technikákkal 

(pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyestechnika). 

Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, jelenség, hang, szín, 

mozgás, gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése 

síkban, térben, időben. 

Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött személyes tartalmak 

megjelenítése a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek 

felhasználásával (pl. színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció talált 

tárgyakból, fotó). 

Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, kémiai, földrajzi, 

biológiai) megfigyelése és rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva megadott 

művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban és/vagy térben. 

Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori egyiptom, ókori görög és római, 

romanika, gótika, reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, 

művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, 

tériség) szerint. 

Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, fotók, filmek, 

élmények, álmok, közösségi alkalmak) szöveges leírása, a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes feldolgozások 

megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. festés, plasztika, parafrázis, 

intermediális: pl. fotográfia, kinetikus, installációs, environment, eseményművészet) 

a tárgyalt művészettörténeti korszak inspiráló felhasználásával. 
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A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az épített környezet (pl. épület, 

település, híd) időbeli folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás, fejlődés, 

lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás) megfigyelése, modellezése (pl. 

hószobor, anyag változása kitéve az időjárásnak) személyesen választott cél 

érdekében (pl. emlékek felidézése, napi tevékenység tervezése). A folyamatok 

dokumentálása, ábrázolása saját készítésű fotókkal, képekkel, szöveggel. 

Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás létrehozása az előzetesen 

értelmezett képi utasítások (pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) tanulmányozásának segítségével. Az utasítás kipróbálása, 

ellenőrzése, a visszacsatolás után módosítás a felmerült problémák alapján. 

Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. plakát, képregény) után, 

az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának 

megértése céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásának 

megváltoztatása, azonos szövegek különböző képekhez rendelése). 

Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, kitűző, hűtőmágnes) 

gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a reklámkészítő szándéka és kifejezésmódja 

közötti összefüggés alapján. 

Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott grafikai 

feladatként (pl. DVD-borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként. 

Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, csomagolóanyag, 

termékcimke) tervezése, kivitelezése szabadon választott technikával (pl. digitális 

képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben). A reklám 

hatásmechanizmusának tudatos használatával. 

Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. védelem, szakralitás, 

figyelemfelkeltés, emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. rajzos vázlat, 

magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, 

drót, textil, talált tárgyak). Történeti korok legfontosabb alátámasztó-teherhordó (pl. 

oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) 

lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját 

tervezés (pl. tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban.  

Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, áttervezése, modellezése meghatározott 

célok érdekében (pl. álcázás, transzparencia, figyelemfelkeltés, megváltozott 

környezeti hatás: árvíz, hó, napfény, közösségi esemény) a történeti korok, európai és 

Európán kívüli, illetve a modern társadalmak tárgyi környezetéből hozott példák 
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elemzéséből származó tapasztalatok alapján, a gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének, és 

kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). 

A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves technikával (pl. 

szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, papírmerítés) készített tárgy (pl. 

iskolaszer, öltözet, hangszer, játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos 

(pl. adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció (hétköznapi, ünnepi) 

számára, a környezettudatosság lehetőségeinek figyelembevételével. 

Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és kivitelezése különféle 

díszítőelemek (pl. növényi, állati, geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, 

tanulmányozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban legyen a tárgy 

formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, illetve az alkotó személyes közlési 

szándékával. 

Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák (pl. Európán kívüli) 

sajátos, legjellemzőbb szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző 

vizsgálata. 

7. évfolyam rajz és vizuális kultúra tantárgy 

Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldolgozása színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes 

technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási 

rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.  

Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuálisan értelmezhető 

megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene 

hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból 

készített installációval, fotókollázs technikával). 

Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése (pl. 

színesből fekete-fehér vagy monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, 

kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és 

karaktercserék). 

Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. 
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műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, megörökítés, 

provokálás, tanítás) szerint. 

Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális megjelenítés adott témában (pl. 

felnőtté válás, tolerancia, szorongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával 

(pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, performansz/eseményművészet). 

Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, fotók, filmek, 

élmények, álmok, közösségi alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az elemzés eredményének, a 

következtetéseknek a bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és illusztráció 

kapcsolatok létrehozása a szemléltetés érdekében). 

Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos használati utasítások 

megfogalmazásával, kivitelezésével (pl. kitalált, „képtelen tárgyról”) a különféle 

jelentésmódok, ábrázolások megfigyelésének céljával. 

Nem vizuális természetű információk érzékletes megjelenítése egyezményes jelzések 

használatával (pl. grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer 

alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő működésének tudatosítása 

érdekében. 

A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének értelmezése kreatív 

feladatmegoldás érdekében (pl. taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott 

zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása, összehasonlítása a 

különféle vizuális kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében 

Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs filmek) 

megfigyelése és elemzése annak tudatosítása céljából, hogy melyek a 

figyelemirányítás, kiemelés eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép, 

fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó beállítások tempója). 

Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak rendjének 

megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó szövegeinek megkonstruálása során 

alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. 

címrend, betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, írott szöveg és képi 

illusztráció viszonya, 
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Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), tárgyalkotás (pl. saját amulett, 

egyszerű repülő eszköz) a vizuális felmérésből, megismerésből származó elemző 

tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

 Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a toleranciáért, falfestmény az 

iskola ebédlőjébe). 

 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) 

vagy más funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes tárgy) érdekében. 

Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban, 

illetve az önálló tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az ötlettől a 

kivitelezésig. 

A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a közvetlen környezetben. 

Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti változást vagy a földrajzi 

elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és tömegalakítást 

(pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti 

megjelenések összegzése a fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető néprajzi tájegység (pl. 

Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati 

tárgy) elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján megkülönböztetése más 

tárgycsoportoktól. 

8. évfolyam rajz és vizuális kultúra tantárgy 

Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. 

műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, megörökítés, 

provokálás, tanítás) szerint. 

Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális megjelenítés adott témában (pl. 

felnőtté válás, tolerancia, szorongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával 

(pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, performansz/eseményművészet). 

Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, fotók, filmek, 

élmények, álmok, közösségi alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az elemzés eredményének, a 
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következtetéseknek a bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és illusztráció 

kapcsolatok létrehozása a szemléltetés érdekében). 

A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd kreatív alkalmazása 

összetettebb feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott videoanyag készítése 

megadott fogalomból vagy fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) 

működésének felismerését célozza meg. 

Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, motívumok egységes 

egésszé szervezése új információközlés, alkotás létrehozása, különféle technikával 

megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, 

„talált” mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében. 

A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a montázs néhány alaptípusának 

felismerése, összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve játékfilmrészletek (pl. Gaál 

István: Pályamunkások, Rodriguez: Desperado, Lang: M – Egy város keresi a gyilkost) 

elemzése, összehasonlítása kapcsán 

A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása, összehasonlítása a 

különféle vizuális kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében 

A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre ábrázoló és reprodukáló 

alaptulajdonságának, megtapasztalása és tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített 

képek vagy híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a fikció 

fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül (pl. Bunuel: Föld kenyér nélkül, 

Tarr Béla: Hotel Magnezit). 

A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és a montázs 

alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi ábrázolásban (pl. a cselekmény 

folyamatosságának és ritmusának megteremtése, a mozgóképi szöveg jellemző 

terének és idejének létrehozása, jelentésalkotás) kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. 

egyszerű történés vagy történet tervezése és felvétele „kamerába vágott” 

technikával), az alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása érdekében (pl. 

lineáris, párhuzamos montázs, flashback, flash forward). 

 Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) összevetésével a 

montázshatás általánosabb, emberi gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének 

tanulmányozása. 
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Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), tárgyalkotás (pl. saját amulett, 

egyszerű repülő eszköz) a vizuális felmérésből, megismerésből származó elemző 

tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

 Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a toleranciáért, falfestmény az 

iskola ebédlőjébe). 

 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) 

vagy más funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes tárgy) érdekében. 

Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban, 

illetve az önálló tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az ötlettől a 

kivitelezésig. 

A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a közvetlen környezetben. 

Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti változást vagy a földrajzi 

elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és tömegalakítást (pl. 

alaprajztípusok, alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések 

összegzése a fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető néprajzi tájegység (pl. 

Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati 

tárgy) elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján megkülönböztetése más 

tárgycsoportoktól. 

1.9.2.13 Természetismeret 

5. évfolyam természetismeret tantárgy 

I. Élet a kertben 

A kert – dísznövények a kertben 

Dísznövények szerepe közvetlen környezetünkben (lakás, osztályterem, udvar). A 

növények gondozásának elemi ismeretei. 

A növényi test felépítése, a szervek működése, a növények életfeltételei. 

A petúnia és a tulipán szervei, testfelépítése. 

Gyümölcs- és zöldségfélék (őszibarack, dió, szőlő, burgonya, vöröshagyma, paprika, 

káposztafélék) környezeti igényei, termőhelye, testfelépítése, ehető részei, 

élettartama, felhasználása.  
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A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészség megőrzésében. 

Fogyasztásuk higiénés szabályai. 

A gyümölcs- és zöldségfélék kártevői: káposztalepke, házatlan csigák, monília. 

A kártevők elleni védekezés. A vegyszerhasználat következményei. 

Az éti csiga és a földigiliszta – a házatlan csigák 

A földigiliszta és az éti csiga testfelépítése, életmódja, jelentősége. 

Madarak a kertben: a rigók (énekes rigó, feketerigó), a kerti és a házi rozsdafarkú 

Jellegzetes kerti madarak. 

II. Állatok a házban és a ház körül 

• A szarvasmarha 

• A házi sertés 

• A házityúk 

• A kutya 

Háziállatok: kutya 

Haszonállatok: sertés, szarvasmarha, házityúk testfelépítése, életmódja, hasznosítása. 

Az állatok életfeltételeihez illeszkedő felelős állattartás. 

Az állati eredetű tápanyagok szerepe az ember táplálkozásában. Állati eredetű 

anyagok felhasználása (toll, bőr). 

Az állatok szerepe a betegségek terjesztésében. A megelőzés lehetőségei. 

• A fecskék 

• A házi veréb 

• A házi légy  

• Állatvédelem, madárvédelem 

A házban és a ház körül élő állatok: házi veréb, füstifecske, házi légy testfelépítése, 

életmódja, jelentősége. 

Az állatok szerepe a betegségek terjesztésében. A megelőzés lehetőségei. 

III. Hazai tájak élővilága  

A mező élővilága: fűfélék, gyógy- és gyomnövények 

 A búza 
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 Szántóföldi növényeink: kukorica, napraforgó 

 Rovarok és rovarevők a mezőn: sáskák, szöcskék, fürge gyík 

 Emlősök: mezei nyúl, mezei pocok 

 Madarak a mezőn: fácán, egerészölyv 

A füves puszták jellegzetes növényei: fűfélék, gyógy- és gyomnövények, jellemzőik, 

jelentőségük. 

Termesztett növényei: búza, kukorica, napraforgó; jellegzetes szerveik, termesztésük, 

felhasználásuk 

Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék, gyíkok, fácán, mezei pocok, mezei nyúl, 

egerészölyv szervezete, életmódja. 

IV. Állandóság és változás környezetünkben – Anyag és közeg 

Anyagok és tulajdonságaik 

A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, szerepük az élővilág és az ember életében 

(konkrét példák). 

Élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai, mérhető jellemzői. 

 Olvadás, fagyás 

 Párolgás, forrás, lecsapódás 

Az anyagok különféle halmazállapotainak és a halmazállapot-változásainak 

összefüggése a hőmérséklettel. 

 Oldódás, keveredés 

Keverékek és azok szétválasztása. 

 Az égés 

Gyors és lassú égés, a tűzoltás alapjai. Teendők tűz esetén. 

V.Tájékozódás a valóságban és a térképen 

 Miről mesél a térkép? 

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.  

• Tájékozódás a térképen  

A valós tér átalakítása, alaprajz, térképszerű ábrázolás. 

A térábrázolás különböző formái – útvonalrajz, térképvázlat.  
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A térképi ábrázolás jellemzői: égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, méretarány, 

aránymérték. 

• Tájékozódás Magyarország domborzati térképén 

Hazánk nagytájai, szomszédos országaink. 

• Tájékozódás Magyarország közigazgatási térképén 

• Hogyan használjuk a különböző térképeket? 

Térképfajták: domborzati, közigazgatási, turista-, és kontúrtérkép 

VI. A Föld és a Világegyetem 

 A Föld mozgásai 

A Föld alakja. A tengelykörüli forgás és a Nap körüli keringés következményei. 

 A Hold 

• A Naprendszer 

• A Világegyetem 

A Föld helye a Naprendszerben és a Világegyetemben. 

Égitest, csillag, bolygó, hold. Sarkcsillag, csillagképek.  

A Naprendszer. A Nap jelentősége. A Nap, a Föld és a Hold egymáshoz viszonyított 

helyzete, mérete, távolsága, mozgása, kölcsönhatása. 

Kopernikusz hipotézisének tudománytörténeti jelentősége. 

VII. Felszíni és felszín alatti vizek 

• Hazánk nagy folyói 

• Ahol a víz az úr – A folyók felszínformálása 

Árvizek kialakulásának oka, az ellene való védekezés formái. 

• A forrástól a torkolatig – Honnan érkezik a folyók vize? 

• Legnagyobb tavunk, a Balaton 

Állóvizek keletkezése, pusztulása. Legnagyobb tavunk: a Balaton (keletkezése, 

jellemzése). 

Felszíni vizek: hazánk legjelentősebb állóvizei, folyóvizei. A folyók útja a forrástól a 

torkolatig. Vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, folyók felszínformálása 

Felszín alatti vizeink 
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Felszín alatti vizek: talajvíz, hévíz, ásványvíz, gyógyvíz jellemzői, jelentősége az ember 

életében, gazdasági életében. 

A belvizek kialakulásának okai és következményei, az ellene való védekezés formái. 

• Az életet adó víz – Vízellátás, vízgazdálkodás 

A folyók, tavak haszna, jelentősége. Vízszennyezés okai, következményei, 

megelőzésének lehetőségei. Vizek védelme. 

VIII. Hegyvidékek, dombvidékek 

• A hegységek születése 

Hazai hegységeink keletkezése, a belső erők szerepe a hegységképződésben: 

gyűrődés, vetődés, vulkánosság.  

• Külső erők felszínformálása 

A külső felszínformáló erők: víz, szél, jég, hőmérsékletingadozás hatásai. A lepusztulás 

– szállítás – lerakódás – feltöltődés kapcsolata 

. Az andezit, bazalt, mészkő, homok, lösz, barnakőszén, feketekőszén jellegzetes 

tulajdonságai, felhasználásuk. 

• A talaj 

A talaj szerkezete, képződése, szennyeződése és pusztulása.  

A talaj fő alkotóelemei (kőzettörmelék, humusz levegő, víz,).  

A talaj védelme. 

A mezőgazdaság hatása a környezetre: talajpusztulás, környezetszennyezés. 

• Hegyvidékek, dombvidékek haszonnövényei  

Termesztett növényei: lucerna, repce testfelépítése, termesztése, felhasználása.  

IX. A természet és a társadalom kölcsönhatásai 

A gazdaság szerkezete 

Gazdasági ágazatok: mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás. A gazdaság természeti 

feltételei.  

• Tanya, falu, város 

Településtípusok: tanya, falu, városjellemző képe, társadalmi, gazdasági szerepe. Élet 

a városban. A gazdasági ágazatok együttműködése. Hálózatok szerepe a lakosság 
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ellátásában (víz-, energiaellátó rendszer, közlekedési hálózat). Hazánk fővárosa, 

Budapest: földrajzi helyzete, gazdasági, kulturális jelentősége 

A lakóhelyi táj természetföldrajzi és gazdasági-társadalmi jellemzői. 

• Állatok a városban: egér, patkány, csótányok, galambok 

A város mesterséges életközösségének, sajátos állatvilága: házi egér vándorpatkány, 

csótány, feketerigó, galamb, elszaporodásuk feltételei és következményeik 

A betegséget terjesztő állatok elleni védekezés formái. 

6. évfolyam természetismeret tantárgy 

I. Az erdő életközössége 

Az erdő: szintek  

• A cserjék: gyepűrózsa 

• A lombos erdők: kocsánytalan tölgy, gyertyán, bükk, 

• Fenyvesek: erdei fenyő, gyapjaslepke 

• Aljnövényzet: erdei pajzsika, nagy seprűmoha 

• Gombák: erdőszéli csiperke és a gyilkos galóca 

Hazai erdőségek földrajzi helye, kialakulása, gyakori erdőtípusainak jellemzői.  

Az erdő mint életközösség 

Az erdő szintjei, a környezeti tényezők függőleges irányú változásai. 

Az erdőszintek legjellemzőbb növényeinek (kocsánytalan tölgy, gyertyán, bükk, erdei 

fenyő, gyepűrózsa, erdei pajzsika, nagy seprűmoha) környezeti igényei, faji jellemzői, 

testfelépítése, hasznosítása, az életközösségben betöltött szerepe. 

Az erdőszéli csiperke és a gyilkos galóca faji sajátosságai. A (bazidiumos) gombák 

testfelépítése, táplálkozása, szaporodása. A gombák szerepe az életközösségekben, 

az egészséges táplálkozásban.  

A gombafogyasztás szabályai. 

• Nagyvadak: gímszarvas, 

• Emlősök: róka, vaddisznó 

• Madarak: nagy tarkaharkály, erdei fülesbagoly, széncinege 

• Ízeltlábúak - rovarok: erdei vöröshangya, szarvasbogár 
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• Pókszabásúak: koronás keresztespók, közönséges kullancs 

Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak (szarvasbogár, gyapjaslepke, erdei 

vöröshangya, koronás keresztespók, közönséges kullancs, széncinege, nagy 

tarkaharkály, gímszarvas, vaddisznó, erdei fülesbagoly, róka) külleme, teste, élete, 

szerepe 

az erdő életében. 

A kullancsok által terjesztett betegségek, az ellenük való védekezés. A 

kullancseltávolítás fontossága, módszerei. 

Táplálkozási láncok, táplálékhálózat. 

A vadgazdálkodás szerepe, jelentősége. 

Az erdő szociális, környezetvédő szerepe; veszélyeztetettsége. Az erdőjárás szabályai. 

II. Vizek, vízpartok élővilága 

• Ártéri erdők: vízparti fák 

• Mocsárrétek növényei 

• Vízpartok, sekély vizek növényei: nádas  

• Hínárnövények 

A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti tényezői. 

Vízi-vízparti növénytársulások vízszintes tagozódása: lebegő, gyökerező hínár, nádas 

mocsárrétek, ártéri erdők jellegzetes növényeinek testfelépítése, életmódja 

jelentősége. 

Vizek egysejtűi: zöld szemes ostoros, papucsállatka, baktériumok testfelépítése, 

életmódja. 

• Halak: ponty, leső harcsa 

• Vizek, vízpartok gerinces állatai: kecskebéka, vízisikló 

• Vizek, vízpartok madarai: tőkés réce, barna réti héja, fehér gólya 

• Ízeltlábúak a vízben és a vízparton: kecskerák, szúnyogok, szitakötők, (tiszavirág) 

• Gerinctelen állatok: tavi kagyló, orvosi pióca, 

A vízi-vízparti életközösség jellemző gerinctelen és gerinces állatai: tavi kagyló, orvosi 

pióca, kecskerák, szúnyogok, szitakötők, (tiszavirág) ponty, leső harcsa, kecskebéka, 

vízisikló, tőkés réce, barna réti héja, fehér gólya külleme, teste, élete, jelentősége az 

életközösségben, az ember életében, védettségük. 
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Kölcsönhatások az életközösségben: táplálkozási láncok, táplálékhálózatok. 

Az életközösség veszélyeztetettségének okai, következményei: tápanyagdúsulás és a 

méreganyag koncentrálódása. 

Az életközösség védelme. 

III. Kölcsönhatások és energia vizsgálata 

• A hővezetés 

• Hőáramlás, hősugárzás 

• Melegítés, hűtés 

• Mágnesség 

A mágneses kölcsönhatás: vonzás, taszítás. 

• Elektrosztatikai jelenségek 

Az elektromos kölcsönhatás: vonzás, taszítás. Az elektromos energia felhasználása, 

szerepe a mindennapi életben. 

• Mozgás, mozgásállapot-változás 

• Gravitáció 

• Energia 

A háztartásban használt energiahordozók jellemzése, felhasználásuk. 

Az energiatakarékosság. 

Az élő szervezetek energiája. 

IV. Tájékozódás a valóságban és a térképen 

• Bolygónk térségei: földrészek és óceánok.  

• Helymeghatározás: földrajzi fokhálózat. 

• Európa helyzete, határai. Hazánk helye Európában. 

V. A Föld és a Világegyetem 

Éghajlati övezetek:  

trópusi 

• Éghajlati övezetek:  

mérsékelt 
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• Éghajlati övezetek: 

 hideg 

•  Az éghajlatot módosító tényezők 

Föld gömbhéjas szerkezete. 

Éghajlati övezetek. 

Éghajlat-módosító tényezők: földrajzi szélesség, óceántól való távolság, domborzat. 

Magyarország éghajlata: száraz és nedves kontinentális éghajlat 

VI. Alföldi tájakon 

Az Alföld 

 A Kisalföld 

• Élet az alföldeken 

Hazai alföldjeink keletkezése. 

A Kisalföld és az Alföld tájai, természeti adottságai. 

Alföldek hasznosítása, szerepük a lakosság élelmiszerellátásában. 

A növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszeripar összefüggései. 

Nemzeti Parkok 

A Kiskunsági vagy a Hortobágyi Nemzeti Park természeti értékei 

VII. Hegyvidékek, dombvidékek 

• Északi-középhegység 

• Dunántúli-középhegység 

• Nyugat-magyarországi peremvidék 

Az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység természeti adottságai, tájai. 

Élet a hegyvidékeken: A természeti erőforrások és az általuk nyújtott lehetőségek.  

Az erdő gazdasági jelentősége, napsütötte déli lejtők – szőlőtermesztés – borászat, 

ásványkincsek és ipari felhasználásuk. 

Dunántúli-domb- és hegyvidék 

A dunántúli domb- és hegyvidék, Nyugat-magyarországi peremvidék természeti 

adottságai, tájai. 
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Élet a dombvidéken. Természeti erőforrások. 

 A tájak gazdasági élete 

Az ember gazdasági tevékenységének következményei. A táj arculatának változása. 

A növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszeripar kapcsolata. 

A mezőgazdaság hatása a környezetre: talajpusztulás, környezetszennyezés. 

Nemzeti parkok 

Bükki Nemzeti Park természeti 

VIII. Az ember szervezete és egészsége 

Az emberi test 

Testkép, testalkat, testtájak. Az emberi test méretének, arányainak változásai az 

egyedfejlődés során. 

• A bőr 

• A mozgás 

A mozgás szervrendszere. A vázrendszer és az izomzat fő jellemzői. A mozgás-

szervrendszer felépítése és működése közötti kapcsolat. A kamaszkori elváltozások 

okai, következményei, megelőzésük lehetőségei. 

• A táplálkozás 

• Egészséges táplálkozás 

Az egészséges táplálkozás alapelvei. A táplálék mennyisége és minősége. Az 

étkezések száma, aránya. 

A légzés 

• A keringés 

• A kiválasztás 

A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a keringés legfontosabb szervei. Kapcsolatok 

az anyagcsere életjenségei, szervrendszerei között. 

Káros szenvedélyek. Az alkohol, a dohányzás, kábítószerek hatásai az ember 

szervezetére, személyiségére. 

Az érzékszervek szerepe. A látó és hallószerv károsító hatásai. megelőzésük módja. 

• A férfi és női nemi szervek 
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A férfi és a női nemi szervek felépítése és működése.  

A nemi szervek egészsége, személyi higiéniája. 

• Serdülés 

Serdülőkori változások. A két nem testi és lelki tulajdonságainak különbségei. 

A serdülő személyiségének jellemző vonásai. 

Az önismeret és az önfejlesztés eszközei. 

• Egyedfejlődés szakaszai – család  

A családi és a társas kapcsolatok jelentősége. 

Az egyedfejlődés szakaszai. Méhen belüli és méhen kívüli fejlődés.  

A családi és a társas kapcsolatok jelentősége. 

Az ember értelmi képességének, érzelmi intelligenciájának alapvonásai 

Egészség, betegség 

Gyermekbalesetek – elsősegélynyújtás 

Fertőzés, betegség, járvány. A leggyakoribb fertőző betegségek tünetei és 

megelőzésük módjai. Lázcsillapítás és diéta. Orvosi ellátással kapcsolatos ismeretek. 

Veszélyforrások és megelőzésük lehetőségei a háztartásban, közlekedésben, 

sportolás közben. 

Elsősegélynyújtás elemi ismeretei. 

Környezet és az ember egészsége.  

• Szenvedélybetegségek 

Káros szenvedélyek. Az alkohol, a dohányzás, kábítószerek hatásai az ember 

szervezetére, személyiségére. 

Az önismeret és az önfejlesztés eszközei. Viselkedési normák, szabályok jelentősége 

az ember életében 

1.9.2.14 Természettudományos gyakorlat 

5. évfolyam természettudományos gyakorlat 

Az ember mint megfigyelő 

Az érzékszervi megfigyelések pontossága. A tapasztalatok szabatos megfogalmazása, 

illetve egyéb módon történő rögzítése.  
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A tapintás. A megfigyelés pontossága, hibái. Miért fontos a megfigyelés? Miért van 

szükség tapasztalatokra? Mit kezdünk a leírásokkal? A csoportosítás és a 

rendszerezés. 

Hogyan határozható meg egyetlen rizsszem vagy borsószem, babszem tömege? 

Hogyan lehet meghatározni egy papírlap vastagságát? 

Mérés megtervezése, majd kivitelezése. 

Levegő 

A levegő tulajdonságainak (páratartalom, hőmérséklet, nyomás), viselkedésének 

egyszerű vizsgálata, a tapasztalatok összevetése földrajzi jelenségekkel. 

A légnyomás kvalitatív bemutatása nyugvó és áramló levegő esetében.  

A levegőnél „könnyebb” és „nehezebb” gázok. 

Víz 

A folyadékok (víz) összenyomhatatlansága. A nyomás terjedésének 

irányfüggetlensége a vízben.  

Víz nyomásának kvalitatív vizsgálata kiömlő vízsugár segítségével.  

Kísérlet tervezése annak igazolására, hogy a jég térfogata nagyobb, mint a belőle 

keletkező víz térfogata.   

Hogyan jut el a víz a fák levelébe? A hajszálcsövesség – a növények vízfelvétele. 

A víz halmazállapotai. Hogyan keletkezik az eső? Mi lesz a sorsa a felszínre hulló 

csapadéknak? 

Talaj, ásványok és kőzetek 

Mi a különbség a felszín, a kőzet és a talaj között? A talaj szövete , szerkezete 

(morzsás, rögös, szemcsés, oszlopos, lemezes) és színe.Talajtípusok . 

A talaj nedvességtartalma. A talaj porhanyóssága. A talaj mésztartalma. A talajfauna. 

Szilárd testek sűrűségének mérése. Hogyan mérjünk térfogatot egy szabálytalan 

testnél? Hogy járjunk el, ha a test úszik a vízen?  

A sűrűség fogalmának értelmezése. 

6. évfolyam természettudományos gyakorlat 

Fény 

A fény hatása a növényi anyagcserére (fotoszintézis). A fény hatása az élőlényekre. 
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A fény egyenes vonalú terjedésének bizonyítékai. Árnyékjelenségek a természetben. 

Pontszerű és kiterjedt fényforrások. Félárnyék és teljes árnyék. Hogyan látunk egy 

tárgyat a tárgyról a szemünkbe egyenes vonalban jutó fény révén? 

A fény visszaverődésének szabályai. Hogyan hozza létre a képet a síktükör? Mit jelent 

az, hogy egy kép látszólagos? Miért látunk ott valamit, ahol nincs semmi (síktükör 

képalkotása). 

A fény polarizációja. A napfény és különböző természetes (pl. vízfelszínről, 

növényekről, rovarokról, talajról) és mesterséges felületekről (pl. ablaküvegről, 

autóról, aszfalt útról) visszavert fény polárossága. 

Hideg, meleg 

A környezet hőmérsékletének hatása az élőlények életműködésére és viselkedésére.A 

hőmérséklet és az anyagcsere összefüggése. Az üvegházhatás. 

Mit jelent az, hogy két test hőmérséklete azonos? Hogyan állapítható ez meg anélkül, 

hogy a két testet egymás közelébe hozzuk? Termikus kölcsönhatás. Hőtágulás 

jelensége. 

A hőmérséklet változásának és a térfogat változásának összefüggései. Folyadékos 

hőmérő készítése. Melyek az ideális hőmérsékleti skála fixpontjai? Milyen az ideális 

tágulási közeg? 

Halmazállapot-változások. Felhő- és csapadékképződés. Az oldódás 

hőmérsékletfüggése. Az oldatok töménysége. A kémiai reakciók hőmérsékletfüggése. 

Elektromosság, mágnesség 

Milyen állapot az elektromos állapot? Elektromos állapot létrehozása. Hogyan 

igazolható, hogy kétféle elektromos állapot van? Pozitív, negatív és semleges testek 

közötti vonzás, illetve taszítás. Vezető és szigetelő anyagok. Egyszerű kísérletek 

elektrolízissel. Vázlatrajzok készítése. 

Egyes anyagok mágneses viselkedésének (mágnesezhetőségének) összehasonlítása. A 

mágneses pólusok (északi, déli) elnevezése. Az anyagok csoportosítása 

mágnesezhetőség szerint. Iránymeghatározó eszköz tervezése. Az iránytű. 

Terepen 

Élőhely, környezeti tényezők. Életközösségek, biológiai sokféleség, tápláléklánc. 

Környezeti hatások, természet- és környezetvédelem. 
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Mitől függ a patakvíz sebessége? Hogyan mérhető meg a patakvíz sebessége? Hogyan 

gyorsítható vagy lassítható a patak? Milyen a patak mozgása a kanyarban? A kanyar 

melyik oldalán nagyobb, s melyik oldalán kisebb a patak sebessége? 

Ásványok, kőzetek azonosítása egyszerű határozó használatával. A kőzetek 

csoportosítása különfélek szempontok szerint. Kőzetek típusának és a 

felszínformálódás kapcsolatának magyarázata. 

1.9.2.14 Alsó tagozat 

1. évfolyam alsó tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

Szókapcsolatok, mondatok, szövegek olvasásakor, memoriterek elmondásakor a 

hanglejtés, a hangsúly helyes alkalmazása.  

Mondatok alkotása képek, képsorok alapján, adott vagy választott témáról.  

Mondatok összekapcsolása 

Olvasás, az írott szöveg megértése 

Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén. 

A szöveg megértését bizonyítja a következő tevékenységekkel: következtetés, 

lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az 

életkornak megfelelő szinten. 

Irodalmi kultúra 

A tanuló képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőinek alapján 

(pl. mese, költemény, mondóka, találós kérdés), néhány verset, mondókát elmond 

fejből. 

Írás, helyesírás 

Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás a szavak, szókapcsolatok, mondatok írásakor.  

Két-három összefüggő mondat leírása másolással, tollbamondás után, az elvárható 

tempóban. 

Önállóan alkotott rövid mondatok leírása. 

A tanuló szükség szerint alkalmazza a tapasztalt helyesírási szabályokat, az ismert 

szókészlet körében. Az egyszerű szavakat helyesen választja el ( szótagolás ). 
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A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, alkalmazása 

írásbeli feladatokban. 

A j és ly használata az ismert szókincs körében. 

Matematika 

Halmazok, matematikai logika, kombinatorika 

Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, 

halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. Halmazok számossága. Halmazok 

összehasonlítása. Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és használata (=, <, >). 

Számelmélet, algebra 

Számolás 20-as számkörben 

Számszomszédok, számok tulajdonsága (páros, páratlan) 

Összeadás és kivonás műveletei, hiányzó érték meghatározása (pótlás). 

Szöveges feladat értelmezése, megoldása. 

Igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

Függvények és analízis  

Számsorozat szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése megadott vagy 

felismert összefüggés alapján. 

Számok mennyiségek közti kapcsolatok és jelölésük nyíllal. 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti kapcsolatok. 

Geometria, mérések 

Vonalak (egyenes, görbe) 

Alakzatokról megfigyelések megfogalmazása, másolásuk, összehasonlításuk. 

Síkidomok. (négyzet, téglalap, háromszög, kör). Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és különbözőségek. 

Szabvány mértékegységek megismerése:,m,  kg,  l, óra, nap, hét, hónap, év. 

Mennyiségek becslése. 

Környezetismeret 
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Az iskola 

Az iskolai dolgozók és foglalkozásuk. 

Helyes viselkedés és megfelelő öltözködés az iskolában (tanórán, különböző 

szabadidős foglalkozásokon, szünetben). 

Az osztályteremben található tárgyak, bútorok megnevezése, jellemző tulajdonságaik 

összegyűjtése, csoportosításuk különböző szempontok szerint. 

A házi kedvencek, a házban és a ház körül élő állatok megnevezése, egy-egy (az 

ember számára) jellemző tulajdonságának megnevezése.  

Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, különbségek megfogalmazása. 

Az iskolás gyerek 

A napszakok, évszakok váltakozása. A napok és a hónapok. Napirend és napszakok. 

Az emberi test külső képe. Az ember főbb testrészei. 

Testünk és életünk ritmusai. Ritmus a természetben. 

A helyes táplálkozási és a higiénés szokások tudatosítása, alkalmazása a napi 

gyakorlatban 

Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében. Védelmük 

fontossága és módjai 

Mi van a teremben 

A tanteremben található tárgyak csoportosítása különböző szempontok szerint 

(érzékszervekkel vizsgálható tulajdonságok, anyag, méret, felhasználás). 

Természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetése a környezet tárgyaiban. 

A környezetben lévő tárgyak csoportosítása aszerint, hogy tűzveszélyes (gyúlékony), 

éghető vagy éghetetlen-e. 

Az égés folyamata (égési feltételek, égéstermékek, éghető és éghetetlen anyagok. 

Tűzvédelem, a tűzoltás alapelvei, eszközei. 

Hóban, szélben, napsütésben 

Évszakok és jellemző időjárásuk. Az időjárás tényezői. 

A Celsius-skála, hőmérséklet.  

A csapadék formái (eső, köd, hó). 

Az évszaknak megfelelő helyes öltözködés.  



PEDAGÓGIAI PROGRAM  2017

 

 109  

 

Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatása. 

Az egészséges táplálkozás jellemzői a különböző évszakokban.  

Az élőlények energiaszükséglete és életmódja közötti kapcsolat. 

A folyadékfogyasztás szerepe. 

2. évfolyam alsó tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

Összefüggő mondatok alkotása képek, képsorok alapján, adott vagy választott 

témáról.  

Olvasás, az írott szöveg megértése 

Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén. 

A szöveg megértését bizonyítja a következő tevékenységekkel: következtetés, 

lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az 

életkornak megfelelő szinten. 

Irodalmi kultúra 

A tanuló képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőinek alapján 

(pl. mese, költemény, mondóka, találós kérdés), néhány verset, mondókát elmond 

fejből.  

Az olvasmány címének, hangulatának megfigyelése; témájának, szereplőinek, főbb 

eseményeinek megnevezése, tulajdonságok megnevezése.  

Írás, helyesírás 

Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás a szavak, szókapcsolatok, mondatok írásakor.  

Két-három összefüggő mondat leírása másolással, tollbamondás után az elvárható 

tempóban. 

Önállóan alkotott rövid mondatok leírása. 

Az ábécé hangjainak felsorolása.  

A betűrend használata gyakorlati feladatokban.  

A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint. 

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése. 
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A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése.  

A szótő felismerése, a toldalékok jelölése.  

A rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak. 

A személynevek helyesírása 

A toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotása. A -

ba, -be, - ban, -ben, -val/-vel, -ból/-ből, -tól/-től, -t, -hoz/-hez/-höz, -va/-ve/-vá/-vé, -

kor  ragos szóalakok helyes használata és leírása. 

A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban.(megnevezésük). 

A j és ly használata az ismert szókincs körében.  

Szabályismeret és alkalmazás: 

az időtartam jelölése; 

a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok; 

a hagyomány szerinti írásmód;  

az elválasztás szabályai, 

a kijelentő és a kérdő mondat jelölése. 

Matematika 

Halmazok, matematikai logika, kombinatorika 

Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, 

halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. Halmazok számossága..Halmazok 

összehasonlítása. Megállapítások: mennyivel több, mennyivel kevesebb, hányszor 

annyi elemet tartalmaz. Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és használata (=, <, >). 

Számelmélet, algebra 

Számok írása, olvasása (100-as számkör).  

Helyi érték 

Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok.  

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 
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Páros és páratlan számok.  

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás ( 100-as számkörben ) 

A műveletek sorrendje ( zárójel használata ) 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

Függvények és analízis 

Számsorozat szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése megadott vagy 

felismert összefüggés alapján. 

Számok mennyiségek közti kapcsolatok és jelölésük nyíllal. 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti kapcsolatok. 

Geometria, mérések 

Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.(kocka, téglatest) 

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése.  

A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, 

év.  

Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.  

Mérőeszközök használata. 

Környezetismeret 

Tájékozódás az iskolában és környékén 

Alaprajz, vázlatrajz, útvonalrajz. Útvonalrajzok készítése a lakhely és az iskola között.        

Az iskola elhelyezése a településen belül és annak térképén.  

A környék földfelszíni formakincseinek megnevezése. 
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A fő világtájak megnevezése, elhelyezése. 

A földfelszín formakincsének elemei (hegy, völgy, domb, síkság, folyó, patak).  

Fűtőberendezések, világítás, szellőztetés, étkező-, raktár- és kiszolgálóhelyiségek 

szerepe az iskolában. 

A fűtés lehetséges módjai. Energiaforrások a háztartásban. A készülékek 

energiatakarékos üzemeltetésének módjai. 

A helyi közlekedés. A közlekedés és az energiatakarékosság. 

Az épületek karbantartásával, állagmegőrzésével kapcsolatos legfontosabb munkák 

az iskolában és otthon. 

Anyagok körülöttünk 

Különböző köznapi anyagok összehasonlítása halmazállapotuk szerint. 

Köznapi folyadékok és szilárd anyagok tulajdonságai. 

A környezetünkben előforduló kristályos anyagok csoportosítása. 

Térfogat- és tömegmérés, mértékegységek (deciliter, liter, dekagramm, kilogramm). 

A víz halmazállapot-változásai (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás), ezek kapcsolata 

a hőmérséklet változásával. 

Különböző anyagok viselkedésének megfigyelése vízben . Oldat, vízben való 

oldhatóság. 

A melegítés és hűtés a mindennapokban. 

Mi kerül az asztalra 

Élelmiszerfajták csoportosítása energiatartalmuk (magas, alacsony), illetve 

tápanyagtartalmuk alapján. 

Példákon keresztül a helyes és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen 

ételek, italok felismerése, csoportosítása. 

A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly elérése/megtartása közötti kapcsolat 

felismerése. Az étkezések típusai, a helyes táplálkozás, a terített asztal, az 

evőeszközök használata, a folyadékbevitel, a kézmosás és az ülve étkezés, az alapos 

rágás és az étkezés utáni fogmosás szerepe. Alapvető konyhai műveletek: aprítás, 

melegítés, hűtés, fagyasztás, szárítás, forralás. 

Az ételmérgezés okai és következményei.  

Élőlények közösségei 
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Életközösség: mesterséges és természetes életközösség.  

Az élőlények alkalmazkodása az ember által alakított környezethez. 

Táplálkozási kölcsönhatások: ragadozás, növényevés, mindenevés.  

Összefüggés az élőlények energiaszükséglete és életmódja között. 

Életfeltételek, egyes állat- és növényfajok igényei. Élőhely, veszélyeztetett fajok.  

3. évfolyam alsó tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

Több mondatos összefoglaló szöveg alkotása olvasmányok tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, megfigyelésekről.  

Olvasás, az írott szöveg megértése 

A tanuló folyékony, automatizált olvasástechnikával rendelkezik a hangos és a néma 

olvasás területén is. 

Életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi, dokumentum típusú szövegek 

megismerése, ezek megértése. A megértés igazolása feladatok megoldásával. 

A tanuló felismeri és megérti azokat a különböző típusú, műfajú szövegeket, 

amelyekről tanult. Szintetizálja, értelmezi és értékeli az életkori szintjének megfelelő 

szöveg információit és gondolatait. 

A szöveg átfutása, az előzetes tudás aktiválás a megértés érdekében. 

Irodalmi kultúra 

A tanuló 

- megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

- azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

- az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el. 

Mesékre jellemző kezdő és befejező fordulatok, szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

Írás 
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A tanuló írása jól olvasható, írástempója lendületes, füzetvezetése rendezett.  

Fogalmazás, szövegalkotás 

A tanuló kellő ismerete a cím szerepéről, jellemzőiről; a szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az előzmény és a következmény kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a nyelvi megformáltságról; a különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések szerepéről..  

Fogalmazásíráskor a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazása. 

Nyelvtan, helyesírás 

A felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatokban a beszélő szándékának felismerése 

és megnevezése szövegben.  

A rokon értelmű szavak, a többjelentésű, azonos alakú szavak helyes használata.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos 

formában is, szócsoportokban, mondatban és szövegben. 

Az ige felismerése, igeragozás, az igeidők helyes használata beszédben és írásban. 

A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Többes számú főnevek alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben, -ból/-ből, -tól/-től, -ról/-ről, -val/-vel, -t, ragos főnevek helyes 

használata mondatalkotással, szövegértelmezéssel. 

A tulajdonnevek csoportjainak megismerése: személynevek, állatnevek, földrajzi 

nevek, intézmények neve, márkanevek, címek.  

A melléknév szerepének ismerete a nyelvhasználatban. A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor. Ragos melléknevek. 

A névelők és a névutók szerepének ismerete. A névelők helyes használata.  

Matematika 

Halmazok, matematikai logika, kombinatorika 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással 

Számelmélet, algebra 
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Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték. 

Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C, D, M). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

A műveletek helyes sorrendje. Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők 

felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg és különbség, valamint szorzat és 

hányados változásai. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

Függvények és analízis 

Számsorozat szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése megadott vagy 

felismert összefüggés alapján. 

Számok mennyiségek közti kapcsolatok és jelölésük nyíllal. 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti kapcsolatok.  

Geometria, mérések 

Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.(kocka, téglatest) 

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Háromszög, négyzet és téglalap felismerése. A téglalap és négyzet tulajdonságai: 

csúcsok száma, oldalak száma. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése.  
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A téglalap és a négyzet kerületének kiszámítása 

A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, km, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg, t másodperc,  perc, 

óra, nap, hét, hónap, év.  

Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.  

Mérőeszközök használata. 

Környezetismeret 

Mennyi időnk van  

Az idő mérése, az időmérés alkalmi és szabványegységei.  

Az idő kifejezése a mindennapi kommunikációban. 

Emberi életszakaszok. Születés és halál. 

A Föld mozgásai.  

Föld, Nap, Hold, holdfázisok képének megismerése.  

Megtart, ha megtartod 

Jeles napok, ünnepek kapcsolata a természet változásaival. 

A lakóhely hagyományai. 

A gazdálkodó ember természeti és épített környezetének kölcsönhatása az ártéri 

fokgazdálkodás példáján.  

Haszonállatok: mézelő méh, szürkemarha, mangalica, racka. Haszonnövények: alma, 

meggy, szőlő.  

Vadon élő állatok: kárász, csuka, nemes kócsag, fehér gólya. Gyógy- és 

fűszernövények: galagonya, szeder, menta. 

A hagyományos házak anyagai (nád, sás, fűz, agyag, vályog), a települések mérete. 

A folyószabályozás hatása és a vizek védelme. 

Az a szép akinek a szeme kék 

Emberábrázolás a művészetben. Szépségideálok, bizonyos divatok, szokások 

egészségkárosító volta.  

Mi a magyarázata a családtagok közötti hasonlóságoknak? Külső és belső 

tulajdonságok. Szerzett és öröklött tulajdonságok. 
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A helyes és rendszeres testápolási szokások megismerése. 

Miben szorulhatnak segítségre a mozgáskorlátozott emberek? Fogyatékkal élők, 

megváltozott munkaképesség. 

Merre megy a hajó 

Csillagképek, a Göncölszekér. 

Hogyan tájékozódtak a hajósok régen és ma ? A Föld mágneses tere. 

Hang és fényjelenségek. 

Keverékek és oldatok. 

Megfordítható (fagyás-olvadás, oldódás-kristályosítás) és nem megfordítható 

folyamatok (égés). 

Sós víz, édesvíz. Az édesvízkészlet mennyisége a Földön a sós vízhez képest. 

Körfolyamat: a víz körforgalma a természetben. 

Egészség és betegség 

Az egészséges életmód (táplálkozás, aktív és passzív pihenés, öltözködés, személyes 

higiéné, rendszeres testmozgás, lelki egészség). 

A betegség (nátha, influenza, bárányhimlő) tünetei. 

A testhőmérséklet, láz mérése. 

A betegség okai: fertőzés, örökletes betegség, életmód. 

A gyógyítás. A körzeti orvos és a kórház feladatai, a gyógyszertár. 

A védőoltások szerepe. 

Baleset: megelőzés, segélykérés, a mentők értesítése. A mentők munkája. 

4. évfolyam alsó tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

Több mondatos összefoglaló szöveg alkotása olvasmányok tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, megfigyelésekről. Hosszabb szóbeli közlések tartalmának rövidített 

elmondása. 

Olvasás, az írott szöveg megértése 
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A tanuló folyékony, automatizált olvasástechnikával rendelkezik a hangos és a néma 

olvasás területén is. 

Életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi, dokumentum típusú szövegek 

megismerése, ezek megértése. A megértés igazolása feladatok megoldásával 

A tanuló felismeri és megérti azokat a különböző típusú, műfajú szövegeket, 

amelyekről tanult..Szintetizálja, értelmezi és értékeli az életkori szintjének megfelelő 

szöveg információit és gondolatait. 

A szöveg átfutása, az előzetes tudás aktiválás a megértés érdekében 

Irodalmi kultúra.  

A tanuló 

- megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

- azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

- az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el. 

Mesék és mondák ismerete a magyar történelem eseményeihez kapcsolódóan.   

Írás 

A tanuló írása jól olvasható, írástempója lendületes, füzetvezetése rendezett.  

Fogalmazás, szövegalkotás 

A tanuló kellő ismerete a cím szerepéről, jellemzőiről; a szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az előzmény és a következmény kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a nyelvi megformáltságról; a különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések szerepéről..  

Fogalmazásíráskor a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazása. 

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, elrendezése, a szöveg tagolása bekezdésekre. 

Tájékoztató szövegek: hír, hirdetés, értesítés, meghívó, sms, e-mail jellemzői,  

Leírás élőlényekről, tárgyakról, emberekről, jellemzés. 

A párbeszéd beillesztése a történetmondásba. 
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A tanuló adott vagy választott témáról 8–10 mondatos leírást készít a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Levélírás, levélcímzés. Rövid szöveges üzenetek megfogalmazása különféle 

alkalmakra a címzett személyének figyelembevételével.  

Nyelvtan, helyesírás 

A tanuló 

felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, használja a szabályokat; 

felismeri, megnevezi és megfelelően jelöli a mondatfajtákat; 

toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult szófajokat;  

a szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket; 

alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek. 

Az igemódok felismerése, mondatalkotás a megfelelő igemódokkal. 

A számnév ismerete, csoportosítása, alkalmazása. 

A fokozott számnévi alakok helyes használata. 

A névelők és a névutók szerepének ismerete. A névelők helyes használata.  

A névmások (személyes, mutató, kérdő) szerepének megértése, alkalmazásuk a 

mondatokban. 

A szóalkotás módjainak megismerése. 

A főnévi igenév ismerete, alkalmazása. 

A j hangok biztonságos jelölése a tanult szófajok körében. 

Matematika 

Halmazok, matematikai logika, kombinatorika 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságainak felismerése, megnevezése.  Annak eldöntése, hogy egy elem 

beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, kevesebb, 

ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

Számelmélet, algebra 
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Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték. 

Római számok írása, olvasása. Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, 

adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése. 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés. Természetes számok 

nagyság szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.  

Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos tudása. 

Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve 

tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű számmal 

írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, 

ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

Függvények és analízis 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. 

Geometria, mérések 

Vonalak (egyenes, görbe), metsző és párhuzamos 

Hosszúság és távolság mérése (egyszerű gyakorlati példák).  Mértékegységek 

átváltása (szomszédos). 
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Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör háromszög, négyzet, téglalap 

létrehozása, felismerése, jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

Környezetismeret 

Tájékozódás a tágabb térben 

A földfelszín formakincsének elemei (hegység, dombság, alföld, óceán, tenger, tó, 

folyam, folyó, patak).  

Magyarország helyzete: államhatárok, felszínformák, vizek, főváros, települések, 

útvonalak, szomszédos országaink. 

Magyarország elhelyezése: Földbolygó, Európa kontinens, Közép-Európa, Kárpát-

medence. 

A települések infrastruktúra rendszere: nagyváros, város, falu, tanya. Külváros, 

kertváros, belváros.  

Magyarország nagy tájegységei. 

Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és hazánk néhány főbb természeti és kulturális 

nevezetessége. A lakóhely történetének néhány fontosabb eseménye és természeti 

környezete. 

Közlekedési eszközök, tömegközlekedés.  

A vízi, szárazföldi és légi közlekedési eszközök. 

Miért érdemes takarékoskodni  

A hőátadás. 

A háztartási gépek, eszközök és készülékek energiatakarékossága. Az elektromos 

készülékek üzemeltetése a hőtermelés miatt veszteséggel is jár. 

A megújuló és nem megújuló energiaforrások. 

A papír szerepe mindennapi életünkben. 

A papírgyártás: az ipari gyártás vázlata (a termék előállítása: nyersanyag, termék, 

késztermék, hulladék; a papírgyártás vízigényes folyamat). 

Használati tárgyak és alkotások újrahasznosított papírból. 
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A papír, mint csomagolóanyag.  

Egyéb csomagolóanyagok.  

Példák a papír, műanyag, fém újrahasznosítására. 

Önismeret és viselkedés 

Kommunikáció az állatvilágban: a kutya tájékozódása, területvédő és behódoló 

magatartása. 

Az emberi kommunikáció: beszéd, testbeszéd. 

Mosoly, fintor, bólintás, hunyorítás, testtartás szerepe. 

Magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különböző élethelyzetekben. 

Példák a helytelen és helyes viselkedésre. Együttélés a családban. 

Baráti kapcsolatok, iskolai közösségek. 

Vágtat mint a paripa 

A mozgásfajták megkülönböztetése (egyenletes és gyorsuló mozgás, ütközés). 

A csontok, izmok, ízületek szerepe: hajlékonyság, erő, rugalmasság, gyorsaság, 

ügyesség. 

Az edzés és a bemelegítés. A testalkatnak, testi adottságoknak megfelelő 

mozgásformák. A tánc, mint mozgás. A mozgás, mint aktív pihenési forma. 

A mozgásszegény életmód veszélyei. 

A ló leírása: testfelépítés, életmód, alkalmazkodás a környezethez. 

A ló mozgása: ügetés, poroszkálás, vágta. 

Kertben, mezőn 

A Nap, mint energiaforrás. A napsugárzás hatása az élővilágra. 

Gombák, növények, állatok. 

Zöldségek, gyümölcsök. 

A növény részei (gyökér, szár, levél, virág, termés).  

A mag. Ehető növényi részek. 

Életszakaszok, csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés. 
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Háziállatok (kutya, macska), haszonállatok (tyúk, kacsa), hazai vadon élő állatok 

(rókalepke, májusi cserebogár, kárász, csuka, seregély, feketerigó, mezei pocok, őz, 

róka). 

Szaporodás: pete, tojás, elevenszülő. 

Lebomlás, komposztálás, rothadás. 

Kenyérsütés: búza, liszt és kenyér példáján a nyersanyag, termék, késztermék 

fogalma, a rostálás, a szitálás, az őrlés, a kelesztés és a dagasztás folyamata, az 

üzletekben kapható kenyerek és az adalékok szerepe, kenyérsütés házilag, 

kapcsolódás az új kenyér ünnepéhez, a kenyérrel kapcsolatos hagyományok. 

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanuló átvételének szándékáról a szülő (gondviselő) írásbeli kérelmet nyújt be. Az átvételi 

kérelemkor a beíratáskor meghatározott iratokat, az elvégzett iskolai évfolyamokat igazoló 

bizonyítványt is be kell mutatni. 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvétele a hatályos jogszabályok szerint történik. 

Azon tanulók számára, akik átvételüket kérik az intézménybe, az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írhatja elő. 
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2. Az intézmény helyi tanterve 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Biológia-egészségtan   2 1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy megnevezése Változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika B változat 

Technika A változat 

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám  

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 7 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 5 5 5 5 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 2 2 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezett órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

általános tanterv szerint 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 4 4 4 

Matematika 4 4 4 4 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   2 1 

Biológia-egészségtan   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Természettudományi gyakorlatok 1 1   

Szabadon tervezett órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

  



PEDAGÓGIAI PROGRAM  2017

 

 128  

 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

emelt szintű nyelv tanterv szerint 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   2 1 

Biológia-egészségtan   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Természettudományi gyakorlatok 1 1   

Szabadon tervezett órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 30 29 32 32 
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

emelt szintű matematika tanterv szerint 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 4 4 4 

Matematika 5 5 5 5 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   2 1 

Biológia-egészségtan   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Természettudományi gyakorlatok 1 1   

Szabadon tervezett órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 29 29 32 32 
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2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe: 

a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének,  

a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható, 

a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényeinek 

megfelelő használatra a tanév(ek) során, 

a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására, 

segítse a helyes tanulási szokások, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását, 

biztosítson lehetőséget a mennyiségi és minőségi differenciálásra egyaránt, 

a tanulnivalót az eredményes elsajátításhoz szükséges részletességgel tárgyalja, 

ábraanyaga, betűmérete igazodjon az életkori sajátosságokhoz, 

felépítése (témák, feladattípusok) logikus, könnyen követhető legyen, a korosztály számára 

érthető nyelvezettel segítse a tananyag elsajátítását, 

feladatrendszere változatos legyen tartalom, típus, nehézségi fok és funkció tekintetében. 

A tankönyv önmagában kiszolgálja az adott tantárgy helyi tantervében foglaltak tanítását. 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket: 

amelyek több éven keresztül használhatók, 

amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai, 

amelyekhez megfelelő nyomtatott, kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló), 

amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai 

munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel,  

amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok otthoni 

tanulását az interneten elérhető tartalmakkal. 
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2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

Előkészítő időszakban a szociális kompetencia fejlesztésére Suliváró, Iskolanyitogató (Jázmin 

Utcai Tagintézmény), Ovi olimpia, Játszóház (Vaszary János Általános Iskola)Márton napi 

iskolacsalogató (Tardos) foglalkozást szervezünk, hogy a különböző képességű gyerekek 

sikerélményen keresztül ismerkedjenek meg az iskolával. Biztonságérzetüket szolgálja, hogy 

szüleikkel együtt vesznek részt a munkában. Bízunk abban, hogy a tervezett 

foglalkozásainkkal megkönnyítjük a gyakran gondot okozó beilleszkedést és az új 

környezethez való alkalmazkodást. 

Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a 

mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció 

képességének alapozásával. 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan 

előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezési folyamat. 

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása. 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni. 
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Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban. 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni, 

a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

2.5 Mindennapos testnevelés 

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testnevelést a kötelező tanórai testnevelés- 

órákon, és a szabadon választható sportfoglalkozásokon biztosítja. Az 1-4. évfolyamon az 

iskola helyi tanterve írja elő, hogy azokon a napokon, amikor nincs testnevelésóra, a 

mindennapos testmozgás feltételeit az iskola úgy biztosítja, hogy a tanítás után játékos 

testedzési lehetőség feltételeit teremtette meg a tanulóknak a napközis felügyelő tanár 

vezetésével. 

 Az 5-8. évfolyamon a sportfoglalkozásokat tagintézményekben a tömegsport keretében kell 

megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. 

A sportfoglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja: 

őszi és tavaszi időszakban: a sportudvart, a tornatermet, 

téli időszakban: a tornatermet.  
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A mindennapos testnevelés délutáni foglalkozásainak szervezésére az iskola együttműködik 

a városi sportegyesületekkel, a mozgásos tevékenységet biztosító művészeti iskolákkal, civil 

szervezetekkel. 

A testi és lelki egészség fejlesztésére járási sportversenyeket, terematlétika versenyt, 

tártkapus családi sportnapot, Vaszary Cseke-váltó futóverseny (Vaszary János Általános 

Iskola), járási kidobós bajnokságot (Jázmin Utcai Tagintézmény) szervezünk. 

Az iskolai sporttevékenységekről, sporteredményekről, a mindennapos testmozgás 

lehetőségének teljesítéséről a testnevelő tanárok a tantestületi üléseken számolnak be. 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

A 7. évfolyamtól a tanulóknak lehetőségük van második idegen nyelv választására, hetente 2 

szakköri óra keretében. A válaztás egy tanévre szól, a tanulók teljesítményét – a külön 

fejezetben meghatározott módon – érdemjeggyel értékeljük. 

A választható tantárgyak (idegen nyelv), a délutáni foglalkozások esetében diákjainknak 

lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat 

folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által 

megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

2.7 Projektoktatás 

A témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a 

pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül, a probléma megoldása és az 

összefüggések feltárása útján. 

A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában valamilyen 

összetett, a mindennapi élethez kötődő téma/probléma áll. A feladat a probléma megoldása, 

s azoknak az összefüggéseknek a feltárása, melyek az adott témához organikusan 

kapcsolódnak. A projekt megvalósítása során a tanulóknak lehetőségük van saját meglevő 

képességeik kipróbálására és újak kialakítására. A projektmódszer legfőbb értéke tehát maga 

a folyamat, a munka konkrét eredményei és végtermékei mellett. 

Legfőbb jellemzői: 

az iskola hagyományos időkereteit felbontja, 

túllép(het) az iskolai élet hagyományos helyszínein (Erdei Iskolai programok szervezése), 

sokszínű tevékenykedtetés jellemzi, az eltérő képességű tanulók mindegyikének ad a 

képességeinek megfelelő feladatot, így motiváltabbá válnak a tanulók, 
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az ismeretanyag megismerési módozatai eltérnek a hagyományostól, a passzív tanulói 

megközelítés háttérbe szorul, 

főként a kooperatív technikákra épít, ezáltal kiválóan alkalmas a szociális kompetenciák 

fejlesztésére is (együttműködés, felelősségvállalás, szolidaritás, stb.). 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A tanulók esélyegyenlőségének alapelvei: 

A tanulók bárminemű, különösen nemük, koruk, családi állapotuk, nemzetiségük, 

származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti hátrányos megkülönböztetésétől való 

tartózkodás. 

A hátrányos megkülönböztetés minden eszközzel való megelőzése és megakadályozása, 

kivéve az oktatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges 

megkülönböztetés eseteit. 

A felvételi eljárás, tanév alatti értékelés, vizsga során az adott szakma, illetve tárgy 

elsajátításához szükséges készségek, képességek, jártasságok, tárgyi tudás minősítése az 

egyedüli szempont. 

Befogadó, diszkrimináció-mentes légkör biztosítása a tanulók számára. 

A tanulók emberi értékeit, méltóságát, egyediségének tiszteletben tartása az oktatás során. 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések: 

Az iskola figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű csoportokba tartozó tanulók helyzetét, 

folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátások 

tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel, részt vesz a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. 

Az iskola vállalja, hogy hátrányos helyzetű fiatalok oktatásból való lemorzsolódásának 

megelőzése érdekében szakmai-módszertani továbbképzésben részesíti alkalmazottait. 

Az intézményvezető folyamatosan jelzi a fenntartó felé az intézmény elérését nehezítő 

esetleges körülményeket, különös tekintettel a közutak akadálymentességével és a helyi 

tömegközlekedéssel kapcsolatos problémákra. 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatási esélyegyenlőségét megerősítő speciális 

intézkedések: 

Az iskola a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés előmozdításával, a szükséges 

eszközök, felszerelések folyamatos beszerzésével segíti elő az SNI tanulók képzésbe való 

bekapcsolódását, képzésének folyamatát. 
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Az iskola a sport-és szabadidős programok szervezésénél kiemelten figyelembe veszi a 

fizikailag akadályozott tanulók igényeit. 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 

A tanulók formatív értékelése a szaktanárok és a nevelőtestület feladata. A szaktanárok 

rendszeresen mérik a tanulók teljesítményét, és osztályzatokkal értékelik azt. Általánosan 

elvárható, hogy a tanuló rendelkezzék egy félévben a heti óraszám + egy osztályzattal. 

A rendszeres osztályozás egyik feladata a tanulási hibák és hiányosságok feltárása, amely 

lehetővé teszi a javítást és pótlást. A másik fontos célja a tanuló, a tantestület és szülő 

tájékoztatása az elért eredményekről. Összességében a formatív értékeléssel az iskola a 

nevelés folyamatát kívánja szabályozni. 

A pedagógiai értékeléshez szükséges adatokat különböző módszerek segítségével gyűjtjük 

össze, például feleltetéssel, megfigyeléssel, feladatlapos felméréssel. Az írásbeli feladatok 

kapcsolódnak az adott tananyaghoz. Egy-egy fejezet lezárását rendszerint írásbeli 

számonkérés követi. A tanulónak joga van a megírt, és két héten belül kijavított dolgozatát 

megtekinteni. Az iskola pedagógusai lehetőséget adnak, hogy az adott érdemjegyről 

tájékoztatást kérjen a tanuló. 

A lezáró-minősítő értékelést a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak befejezésekor 

alkalmazzuk (tanítási témák vége, szemeszterek vége). A minősítő értékelés során globális 

képet adunk a tanulóról; arról, hogy egy-egy tanulási periódus végén milyen mértékben tett 

eleget a neveltségi és tanulmányi követelményeknek. Legjelesebb szummatív értékelési 

aktusok a következők: 

az évközi osztályozás, 

a félévi értesítő, 

az év végi bizonyítvány, 

A minősítő értékelés sajátos eszközét jelenti kialakult gyakorlatunk és nevelési elveink szerint 

az osztályfőnök dicsérő-elmarasztaló rendszere. Ennek az értékelési rendszernek az elemeit 

az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Ugyanakkor fontos kiemelni, 

hogy bizonyos esetektől eltekintve (hiányzások szankcionálása, versenyek jutalmazása) a 

konkrét intézkedéskor döntő szerepe van az osztályfőnök pedagógiai koncepciójának, 

pedagógiai elveinek, következetességének, személyiségének. 

A jutalmazások és elmarasztalások iránt támasztott követelményeink: 

megfontoltan, a szükséges esetekben késedelem nélkül alkalmazzuk azokat, 
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mindig személyre szabottak legyenek, 

szigorúan következetesek legyenek, 

vegyék figyelembe az általa kiváltható hatásokat, 

a fentiek szerint a várhatóan leghatékonyabb eszközt alkalmazzuk. 

2.9.1 Írásbeli feladatok értékelése 

Az iskolában íratott, bármely típusú, dolgozatot két héten belül ki kell javítani, a kijavított 

dolgozatot a tanulóknak be kell mutatni. A házirend további korlátozásokat írhat elő a 

témazáró és a számonkérő dolgozatok bejelentése és megíratása tárgykörében, így 

korlátozásokat állíthat föl az egy napon íratható témazáró és számonkérő dolgozatok számát 

illetően. 

A tanulók írásbeli beszámoltatása jellemző formája az általános iskolai oktatásnak, de 

iskolánkban kiemelt hangsúlyt kívánunk helyezni diákjaink rendszeres szóbeli feleltetésére is, 

diákjaink szóbeli megnyilvánulásának, kommunikációjának fejlesztése érdekében. 

Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak: 

röpdolgozat az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából, 

érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét, 

a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező, 

a röpdolgozatra a tanuló az SzMSz-nek megfelelően egy osztályzatot kap, 

számonkérő dolgozat háromnál több óra anyagából, 

érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét, 

a számonkérő dolgozat előzetes bejelentése legalább két nappal korábban kell, hogy 

megtörténjék, 

a számonkérő dolgozatra a tanuló az SzMSz-nek megfelelően egyetlen osztályzatot kap, 

témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából 

jellemzően az osztály egészét érinti, 

a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően legalább egy héttel 

korábban kell, hogy megtörténjék, 

a témazáró dolgozatra a tanuló az SzMSz-nek megfelelően egy osztályzatot kap. 

Az iskolai dolgozatok további szabályait Házirendünk tartalmazza. 
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2.9.2 Szóbeli felelet értékelése 

A szaktanárok értékelése alapján. A szaktanár a tanév elején szóban ismerteti a tantárgyához 

kapcsolódó szóbeli feleletek értékelési módját. 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a 

tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli felkészülés céljából 

meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli 

számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. 

A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat 

határozunk meg, amelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell 

elkészíteniük. 

Az írásbeli feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek 

hosszabb előkészületeket igényelhetnek, pl. olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen 

nyelvi fordítási feladat, alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a 

tevékenységi formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt 

időtartam. A hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli házi feladatot, de ennek 

mértéke, terjedelme nem haladhatja meg a hétköznapokon is szokásos mértéket. 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 

20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószoba) átlagos ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az emelt szintű matematika 

osztályban a matematikát, felső tagozaton a technikát. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 

megalapozására. 

Évfolyam szinten csoportbontásban biztosítjuk a szülők választása szerinti etika órát illetve 

hit- és erkölcstan oktatást. 
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A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:  

az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel 

a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon 

A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább 

egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évi gyakorisággal végezzük el a 

testnevelési órákon a NETFIT rendszer alkalmazásával. A tanulók általános fizikai teherbíró-

képességének értékeléséhez és minősítéséhez használt NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt) profiljai és tesztjei:  

Fittségi profil megnevezése 
Fittségi tesztfeladat 

megnevezése 
Vizsgált terület 

Testösszetétel és tápláltsági 

profil 

Testtömeg mérése 
Testtömegindex (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérés Testzsírszázalék 

Aerob fittségi 

(állóképességi) profil 

Állóképességi ingafutás teszt 

(20 méter vagy 15 méter) 
Aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil 

Ütemezett hasizom teszt 
Hasizomzat ereje és erő- 

állóképessége 

Törzsemelés teszt 
Törzsfeszítő izmok ereje és  

nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz 

teszt  
Felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése  Kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt  Láb robbanékonyereje 

Hajlékonysági profil Hajlékonysági teszt Térdhajlítóizmok 

nyújthatósága, csípőízületi 
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mozgásterjedelem 

 

A korosztálynak megfelelő követelményeket a tornaterem folyosóján kifüggesztjük, hogy azt 

a tanulók bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának rögzítését 

célozzák, ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő 

időszakban értékelhető azonban osztályzattal a tanulók mért eredményekhez képest 

felmutatott fejlődésének mértéke. A felmérések eredményeit a testnevelő tanárok kötelesek 

vezetni úgy, hogy az egyes osztályokban tanuló diákok fizikai állapotának követéséhez 

szükséges adatok évről évre követhetőek legyenek. Az adatbázis rendszeres vezetésének 

ellenőrzése a testnevelési munkaközösség vezetőjének feladatkörébe tartozik. 

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

Az iskolai munka a tanulók részére nagyobbrészt szellemi igénybevétel. A fizikai 

cselekvőképességet főként a testnevelés és sport tudja kialakítani, emellett azonban egyes 

tananyagcsoportok (játékok, vetélkedők) fejlesztik a találékonyságot, a helyzetfelismerő és 

feladatmegoldó képességet. A diákok ismereteket szereznek az egészséges életmód 

követelményeiről, az erőnlétről, a személyi és környezeti egészségvédelemről. 

A sportköröknek a testedzésen kívül fontos személyiségformáló szerepe is van. Alázatot, 

tiszteletet követel meg; erősödik a felelősségtudat és a kötelességtudat; fokozódik a 

közösségi szellem érzete; kialakul az elhivatottság; szélesedik a látókör; fejlődik az esztétikai 

érzék. E személyiségjegyek mellett egészséges testi állapot, fejlett fizikum alakul ki, amely 

minden lelki működésre pozitív hatással van. 

Tanórai foglalkozások 

A tantervi cél-, feladat-, követelményrendszer figyelembe vételével az ismeretek bővítését, a 

készségek és képességek kialakítását erősítjük biológia-, egészségtan, természetismeret, 

osztályfőnöki és testnevelésórákon, valamint egyéb órák aktualitásának megfelelően. 

Osztályfőnöki órák keretein belül évfolyamonként felfelé bővítve a témát, az életkori 

sajátosságoknak megfelelően a dohányzás, az alkohol, a gyógyszerek indokolatlan szedése, a 

kábítószerek veszélyeire hívjuk fel a tanulók figyelmét. 

Beépíthetők a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak: 

Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései 

Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 
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Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák); 

Földrajz – eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; 

Magyar – reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 

Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás 

kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 

Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, 

háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk 

Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói 

veszélyforrások, telefónia 

Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám 

története stb. 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Napközis foglalkozások - kézműves tevékenységek, játékos gyakorlatok. 

Délutáni szabadidős foglalkozások - sportprogramok, szakkörök foglalkozásai, iskolanapok 

/agyag, számítástechnika, néphagyomány, vöröskeresztes, énekkar, túra, furulya, origami, 

idegen nyelv /. 

Vetélkedők, versenyek, rendezvények. A családi életre, az testi és lelki egészségre nevelő 

egészséges életmód (háztartási) verseny (Jázmin Utcai Tagintézmény). 

Diákönkormányzat programjai- szüreti bál, Mikulás bál, farsang, Vaszary-nap. 

Szülői értekezletek - a családok érzékenyebbé tétele a drogproblémák felismerésében és 

kezelésében osztályszintű vagy iskolaszintű értekezleteken. 

Iskolán kívüli rendezvények 

Hétvégi kirándulások - túra szakkör programjai. 

Piaci séták, üzletek, bankok látogatása. 

Nyári táborozások – kerékpáros tábor, vízitábor, sóstói állótábor, vándortábor 

Erdei iskola 

Tájékoztató fórumok 

Szülői értekezlet, szülői fórum, tájékoztató (osztályszintű vagy iskolaszintű) 

Szakmai tanácskozások, tréningek a tanárok felkészültségének fejlesztésére. 
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2.13.2 Az iskola környezeti nevelési elvei 

A környezettudatos ember 

környezetét szereti, tiszteli, annak megismerésére törekszik, 

a természetes és az épített világban a szépet meglátja, a harmóniát átéli, 

a környezetét óvja, védi, benne az értékeket megőrzi, megbecsüli és továbbadja. 

Fontosnak érezzük a természet és a környezet megismerését, a szemlélet- és magatartás-

formálást, hiszen a környezeti problémák kezelése széles látókörű, átfogó tudású, egész 

embert igényel, s mindannyiunk közreműködését. 

Hisszük, hogy a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezettudatos 

magatartás egyéni és közösségi szinten valamennyiünk életvitelét meghatározó erkölcsi alap 

lesz. 

Tudjuk, hogy a környezeti nevelés nemcsak a védelemre, hanem a kultúrára, a világképre és 

az életmódra nevelésről is szól. 

Valljuk, hogy a környezeti szemlélet, a szokások és magatartásformák elsajátítása 

kisgyermekkorban (iskoláskor előtt) kezdődik, és életünk végéig műveljük, gyakoroljuk, 

fejlesztjük. 

Hisszük, hogy önmagunk szemléletformálásával, példaadással leszünk képesek a sajátos 

ismereteket, a szándékot, az érzelmeket tanítványainknak is átadni. 

A természettudományos kompetencia, a környezettudatosság fejlesztését szolgálja – a szülői 

támogatással – minden tanévben megszervezett erdei iskolánk. 

Tanítványaink környezeti nevelését nem önálló tantárgy bevezetésével, hanem az egész 

iskolát érintő, tantárgyakra lebontott nevelési program összeállításával kívánjuk 

megvalósítani, mely összhangban van a NAT-tal és a Kerettantervvel. 

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

2.14.1 A magatartás értékelésének elvei 

A magatartás osztályzásakor elsődlegesen tekintettel vagyunk a tanuló személyiségére, a 

magatartását befolyásoló körülményekre. 

Példás a tanuló magatartása akkor, ha munkájával, jó kezdeményezéseivel hozzájárul a 

közösség előrehaladásához. Magatartásával, kulturált viselkedésével jó példát mutat.  

Jó a tanuló magatartása akkor, ha a rábízott feladatokat kifogástalanul látja el, ő maga 

azonban felkérés nélkül nem vállal feladatokat. Iskolai viselkedése általában kifogástalan.  
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Változó a tanuló magatartása akkor, ha a Házirendben leírtakat nem mindig tartja be, 

magatartásával zavarja az órákat.  

Rossz a tanuló magatartása akkor, ha fegyelmezetlenségével rossz példát mutat a társainak. 

Többször kapott osztályfőnöki intőt, megrovást, igazgatói megrovást. 

További szempontok a magatartás értékeléséhez: 

A követelményeket nem teljesítő tanuló ne legyen példás magatartású!  

Minél többször éljünk a tanuló megdicsérésének vagy figyelmeztetésének a lehetőségével!  

Ha a tanulónak jutalmazó és fegyelmező bejegyzései is vannak, magatartás érdemjegyét 

feltétlenül mérlegeljük a konferencián. 

2.14.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

Példás annak tanulónak a szorgalma, akinek a tanítási órákra való felkészültsége 

képességeihez képest kifogástalan, továbbá a tanórákon aktív.  

Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki iskolai munkáját teljesíti, vállalt feladatait elvégzi.  

Változó annak a tanulónak a szorgalma, aki a munkájában csak időnként tanúsít törekvést, 

kötelességét csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti.  

Hanyag annak a tanulónk a szorgalma, aki képességeihez mérten keveset tesz a tanulmányi 

fejlődése érdekében. Kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. 

2.14.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elveit az iskola Házirendje szabályozza. 
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Záró Rendelkezések 

1. A Pedagógiai Program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával 

kapcsolatos egyéb intézkedések 

A pedagógiai program érvényességi ideje 

Az iskola 2014. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg 

először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2014. szeptember 1. 

napjától 2018. augusztus 31. napjáig – szól. 

 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

 A 2017-2018. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 

ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot 

kell kidolgoznia. 

 

A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- az intézményi tanács; 

- az iskolaszék; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

 

 A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati képviselői útján az 

intézményi tanácsnak javasolhatják. 
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 A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell 

kérni az intézményi tanács véleményét. 

 Nkt. 26. § (1) bekezdése szerint a pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és 

az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség 

hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 

napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

20/2012. EMMI r.  82. §  (1) Az óvoda, az iskola és a kollégium a pedagógiai programjának legalább 

egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon 
megtekinthessék. 

82. § (3)  Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény 

honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
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2. A Pedagógiai Program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok 

A szakmai közösség nyilatkozata 

 

Az intézmény szakmai közössége véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően gyakorolta. Az intézmény pedagógiai programját megtárgyalta, és elfogadásra 

javasolta.   

Tata, 2017. május 22. 

 

……………………………………………. 

a szakmai közösség nevében 

 

 

A nevelőtestület nyilatkozata 

 

A pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 2017. május 22-én tartott 

értekezleten elfogadta. 

Tata, 2017. május 22.  

 

……………………………….......... 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

  



PEDAGÓGIAI PROGRAM  2017

 

 146  

 

Az Intézményi Tanács véleménynyilvánítása 

 

Az Intézményi Tanács véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően 

gyakorolta. Az intézmény pedagógiai programját megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.   

 

Tata, 2017. május 5.   

 

………………………………………………………… 

Berczki Zoltán 

Intézményi Tanács képviselője 

 

 
 

A diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata a pedagógiai programot véleményezte, és elfogadásra 

javasolta. 

 

 

Tata, 2017. május 6. 

 

 

……………………………………………………… 

Széles Adrienn 

diákönkormányzati képviselő 
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A szülői közösség véleménynyilvánítása 

 

A szülői közösség véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

Az intézmény pedagógiai programját megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.   

 

Tata, 2017. május 2. 

 

…………………………………………………….. 

szülői közösség képviselője 

 

 

 

Az iskolaszék véleménynyilvánítása 

 

A Vaszary János Általános Iskolában nem működik iskolaszék. 

 

 

 

…………………………………………………… 

Rozman Edit 

intézményvezető 

 

 

Jóváhagyás 

 

A Vaszary János Általános Iskola pedagógiai programját jóváhagyta: 

 

 

…………………………………………… 

Rozman  Edit 

intézményvezető 

 

Tata, 2017. június 14. 

 

 

 


