
 

 

 

 

Szent István Király 

Római Katolikus Általános Iskola 

 

 

Házirend 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

A Szent István Király Római 

Katolikus Általános Iskola 

nevelőtestülete 

 



1 

Tisztelt Szülők! 

Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét tartják a kezükben. Kérjük, 

tanulmányozzák át, hogy megismerjék és megértsék tanító-nevelő törekvéseinket. 

Munkánkat csakis az Önök egyetértő nevelésével végezhetjük eredménnyel. 

Nélkülözhetetlennek tartjuk a rendszeres kapcsolattartást (szülői értekezletek, 

fogadóórák, előre egyeztetett egyéni találkozások). 

Kedves Diákunk! 

A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola tanulója lettél. Hisszük, hogy 

alkalmas vagy arra, hogy ezekben a számodra fontos években megértsd és kövesd 

útmutatásunkat, adottságaiddal gazdagítsd közösségünket. Folyamatosan törekedj a 

jóra! Ebben segít neked ez a Házirend. 
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I. Bevezető  

Az intézmény adatai 

 Neve: Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola 

 Székhelye: 8400 Ajka, Dobó Katica utca 16.  

 Fenntartó: Veszprémi Érsekség 8200 Veszprém, Vár utca 18. 

 OM azonosító: 201664 

Ezen házirend:  

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet. a köznevelési törvény végrehajtásáról 

 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 az intézmény Pedagógiai Programja,  

 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.  

A házirend célja és feladata 

 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos 

rendelkezéseket. 

 A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskolai nevelés és oktatás zavartalan 

megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 

 Iskolánkban az állami tanterv szerint folyik az oktatás, feleleveníti a nemzeti hagyományokat, és 

első helyre helyezi a keresztény szellemű nevelést és annak gyakoroltatását. 

 Az iskola tanulói szabad iskolaválasztás alapján szerveződnek azoknak a (bármilyen vallású) 

családoknak a gyermekeiből, akik elfogadják és megtartják a keresztény erkölcsi tanításokat, 

valamint hozzájárulnak, hogy gyermekük keresztény erkölcs szerint nevelődjék. 

 Az egyenlő bánásmód elve:  

Az intézményben érvényesülni kell az egyenlő bánásmód elvének. Nem érhet senkit közvetlen 

hátrányos megkülönböztetés (neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai 

kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási, világnézeti 

meggyőződése, politikai vagy más véleménye, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, 

érdekképviseletéhez tartozása miatt.)  

Az iskola az Esélyegyenlőségi intézkedési tervében rögzített céloknak megfelelően biztosítja az 

intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. 
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A házirend hatálya, érvényessége 

 A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola 

területén tartózkodó látogatóknak, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

 A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül 

szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és 

amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

 A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli iskolai rendezvényeken is kötelesek betartani a 

házirend előírásait. 

 A házirend hatálya kiterjed az iskola területére és az iskola közvetlen környezetére. 

 A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola házirendje 2013. szeptember 1-jén lép 

hatályba és a következő módosításig érvényes. 

A házirend nyilvánossága 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

2. A házirend megtekinthető az iskola irattárában;  

 az iskola könyvtárában; 

  az iskola nevelői szobájában;  

 az iskola igazgatójánál; 

  az iskola igazgatóhelyetteseinél 

  az osztályfőnököknél; 

  a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

  az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 

  honlapon (www.szentistvanajka.hu) 

3. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő 

beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót 

tájékoztatni kell. 

4. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az 

osztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten. 

5. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint 

az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 
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II. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének 

szabályai, eljárásrendje 

1. A tanulói jogviszony keletkezése, a tanulók felvétele 

A tanulói jogviszonyról a Köznevelési Törvény 45.§ - a rendelkezik. 

A tanuló- beleértve- a magántanulót is az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony 

felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről 

vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre 

A tanulói jogviszony a beiratkozás napjától- első osztályosok esetében a beíratást követő tanévnyitó 

napjától- a kiiratkozás, illetve a más intézménybe, középiskolába történő átiratkozás napjáig tart. 

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. 

Intézményünkbe olyan szülők gyermekeinek jelentkezését várjuk, akik elfogadják a katolikus 

értékrendet, az ehhez kapcsolódó erkölcsi normákat. A tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az 

elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához 

kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.  

Az első évfolyamra jelentkező gyermekek felvételéről az igazgatóhelyettesek és az alsós 

munkaközösség-vezető véleményének kikérésével az igazgató dönt. A felvételt az iskola által 

meghirdetett módon és időben kell kérni iskolánkban - a szülő és gyermek együttes megjelenésével. Az 

iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben 

meghatározott sorrendben kell teljesíteni. . 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (6) Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az 

összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között 

sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.  A 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is 

felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete 

indokolja. 

(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 

Előnyt élveznek még a vallásukat gyakorló tanulók. 

Abban az esetben, ha az általános iskola igazgatója valamennyi különleges helyzetű tanuló felvételi, 

átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesíteni, aki a 
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különleges helyzetek közül legalább két pontban érintett. Azonos számú feltétel esetén sorsolás útján 

kell a döntést meghozni. 

A sorsolással eldöntendő felvétel jogszabályi háttere: 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete  

A SORSOLÁS: A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre 

további felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek 

száma, akkor a felvételről sorsolással döntünk. 

A sorsolás időpontja: 

A sorsolást azt követően lehet megtartani, amikor az intézmény a fenntartót tájékoztatta a felvenni kívánt 

tanulókról és a fenntartó meghatározta az indítható osztályok számát és létszámát. A szülőket az iskola 

bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán értesítjük a sorsolás időpontjáról. 

A sorsolás helyszíne: az iskola könyvtára. 

A sorsolásban közreműködők: 

 A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános. 

 A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői Szervezetének 

képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy helyettese, jegyzőkönyvvezető 

A sorsolás menete: 

 A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, amit a 

Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. 

 A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, valamint arról, hogy kik 

közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, 

hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol. 

 Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt 

behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, 

ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a 

kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. 

 Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. 

 A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, ill. azoknak 

a nevét, akiket nem húztak ki (fel kell olvasni a névsorokat), majd ezeket is rögzíteni kell a 

jegyzőkönyvben. 



8 

 Meg kell kérdezni a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni 

kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás 

lebonyolítása során. 

Értesítési kötelezettség a felvétellel illetve elutasítással kapcsolatos intézményi döntésről valamennyi 

érintett számára: 

A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján értesítjük 

a felvételről. A döntést határozatba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a sorsolás eredményét és a 

köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. (Lásd: A jogorvoslat rendje pontot). 

A határozatot a szülő megkaphatja: 

a. személyes átvétellel az iskolában, melynek átvételét az iskolában maradó példányon aláírásával 

igazolja 

b. tértivevényes postai küldeményként (amennyiben az iskolába nem tud bejönni). 

A jogorvoslat rendje: 

A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést. 

(Köznevelési tv. 37.§ 38.§ és 40.§) 

Üres férőhelyek esetén tanév közben is elfogadunk jelentkezést, átvételi kérelmet. Felvételi kérelem 

elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. 

2. Év közben, más iskolákból átjelentkező tanulók felvételéről, a szülők kérelme alapján, az illetékes 

nevelők véleményének kikérésével, az intézmény vezetője dönt. Indokolt esetben szintfelmérő írását, 

illetve különbözeti vizsga letételét rendelheti el az igazgató.  Ha az átvételt kérő tanuló előző tanév 

végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó 

minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az 

érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

 Osztályba, csoportba sorolás szempontjai: életkor, tantárgyi követelményeknek való megfelelés, az 

évfolyamon belüli osztálylétszámok kiegyensúlyozottsága. Kiemelt szempont lehet a felvételnél a 

testvéri kapcsolatok, baráti kapcsolatok, szülői kérések figyelembe vétele. Plébánosi (lelkészi) ajánlás 

kérhető. 

A felvétel, átvétel elutasításának rendje: létszámhatár, az intézmény által közvetített erkölcsi 

értékrend elutasítása. Az iskolai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a tanulót, szülőt, az előző iskola 

igazgatóját, szükség esetén a gyámhatóságot is értesíteni kell.  

3. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje  

A tanulói jogviszony megszűnik:  

 másik iskola befogadó nyilatkozata alapján;  
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 a 8. évfolyam elvégzése után, középiskolába történő beiratkozáskor;  

  fegyelmi határozat következtében;  

A tanuló és a szülő a beiratkozásnál tudomásul veszi, hogy a tanulót súlyos, ismétlődő fegyelmi 

problémák, az iskola szellemiségét sértő magatartás esetén a nevelőtestület eltanácsolással is 

büntetheti.  

Miután az intézménynek kötelező beiskolázási körzete nincsen, ez esetben a tanuló további 

tanulmányairól (más intézmény keresése, beiskolázás, átvétel) a szülő köteles gondoskodni. 

  a törvény által előírt igazolatlan mulasztás esetében, amennyiben a törvényben előírt 

tankötelezettség korhatárát a tanuló túllépte.  
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III.  A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

A vizsgaszabályzat hatálya 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

 pótló vizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 aki pótló 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. 

Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő: 

Osztályozó vizsga 

 A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak  

 osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven 

tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 magántanuló volt. (számára a félévi osztályozó vizsga is kötelező) 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet. 

Különbözeti vizsga: 

 Az igazgató írja elő más iskolából, más évfolyamról vagy más szerkezeti típusú iskolából érkezett 

tanulóknak a tananyag összevetése után. Bizottság előtti vizsga. 

Pótló vizsga 

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 
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Javító vizsga 

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

osztályzatot kapott. Sikertelen javítóvizsga esetén évfolyamot ismételni köteles. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok 

szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja: 

A tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatóhelyettesnél a 

vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, 

meghatározza a vizsga idejét és helyét. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő 

követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs 

munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő 

rendszerben: 

- 2013-2014. tanév júniusban: Az első és az ötödik évfolyamon. 

- 2014-2015. tanév júniusban: A második és a hatodik évfolyamon. 

- 2015-2016. tanév júniusban: A harmadik és a hetedik évfolyamon. 

- 2016-2017. tanév júniusban: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 

A követelmények elfogadásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv Írásbeli Szóbeli  

Magyar irodalom Írásbeli Szóbeli  

Idegen nyelv Írásbeli Szóbeli  

Matematika Írásbeli Szóbeli  

Hittan  Szóbeli  

Környezetismeret Írásbeli Szóbeli  

Ének-zene  Szóbeli Gyakorlati 

Vizuális kultúra   Gyakorlati 

Életvitel és gyakorlat   Gyakorlati 

Testnevelés és sport   Gyakorlati 
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TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv Írásbeli Szóbeli  

Magyar irodalom Írásbeli Szóbeli  

Idegen nyelv Írásbeli Szóbeli  

Matematika Írásbeli Szóbeli  

Hittan  Szóbeli  

Történelem Írásbeli Szóbeli  

Természetismeret Írásbeli Szóbeli  

Fizika Írásbeli Szóbeli  

Kémia Írásbeli Szóbeli  

Biológia Írásbeli Szóbeli  

Földrajz Írásbeli Szóbeli  

Ének-zene Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Hon- és népismeret  Szóbeli  

Vizuális kultúra   Gyakorlati 

Informatika  Szóbeli Gyakorlati 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

  Gyakorlati 

Testnevelés és sport   Gyakorlati 

 

 

 

A vizsgatárgyak tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a Házirend 4. számú melléklete 

tartalmazza. 
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IV. A tanulók jogai és kötelességei 

1. A jogok és kötelességek gyakorlásának szabályait a következők szerint határozza meg a 

Házirend:  

A tanulónak joga, hogy: A tanulónak kötelessége, hogy: 

Az intézményben biztonságosan és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák. 

A keresztény értékrend szerint éljen 

Az eszközök használatával a szabályzat 

előírásainak érvényesítésével saját és 

társai testi épségét, egészségét megóvja, a 

tanárai által ismertetett baleseti és 

tűzvédelmi előírásokat megtartsa, ha 

balesetet észlel haladéktalanul jelentse. 

Tanulmányi időben megfelelő pihenőidőt 

biztosítsanak számára. 

A szabadidőt hasznosan töltse el. 

Szabadidejének eltöltési módját iskolánk 

szellemiségének megfelelően válassza 

meg. 

Viselkedésével, kulturált magatartásával 

öregbítse iskolánk jó hírnevét. 

Napi rendszeres testmozgást végezzen. 

Részt vegyen a napi rendszeres 

testmozgásban, a friss levegőn 

tartózkodva fejlessze ügyességét, 

egészségét karbantartsa. Tilos minden 

egészségre ártalmas szer használata, 

fogyasztása (alkohol, cigaretta, 

kábítószer). Rágógumizás, apró olajos 

magvak fogyasztása az iskola egész 

területén tilos! 

 

Személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben 

tartsák. 

Az iskola tanáraival, alkalmazottaival, 

tanulótársaival szemben iskolán belül és 

kívül is tisztelettudóan viselkedjen, 

emberi méltóságukat és jogaikat ne 

sértse. 

Védelmet biztosítsanak számára fizikai és lelki 

erőszakkal szemben. 

 

 

Személyiségi jogait csak olyan mértékben 

gyakorolhatja, hogy azokkal nem veszélyezteti 

társai, az intézmény alkalmazottainak testi 

épségét s nem okozhat anyagi kárt. 

 

Társaival szemben semmiféle erőszakot 

ne alkalmazzon, senkit erre ne biztasson. 

 

Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai 

emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsa, a felnőttekkel szemben legyen 

udvarias, előzékeny. 

Véleménynyilvánítás csak a kulturált 

magatartás keretein belül engedhető meg. 
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Képességeinek és tehetségének megfelelő 

nevelésben és oktatásban részesüljön. 

 

A tanórára pontosan felkészüljön, a házi 

feladatot elkészítse, a megtanulandó 

anyagot elsajátítsa. Az órai munkába 

igyekezzen képességeinek megfelelően 

aktívan bekapcsolódni. Mondanivalóját 

kézfeltartással jelezze, közbeszólással és 

kiabálással ne zavarja az órát. Tilos a 

súgás és nem megengedett 

segédeszközök használata. 

Írásbeli munkáit igyekezzen a tőle telhető 

legesztétikusabb külalakkal elvégezni.                                                                

A könyveket, füzeteket a tanár 

utasításainak megfelelően használja. 

Felszerelése legyen hiánytalan. 

Nem korlátozhatja társai tanuláshoz való 

jogának gyakorlását. 

Részt vegyen tehetségének megfelelő 

tehetséggondozásban és felzárkóztatásban. 

A korrepetáláson, felzárkóztatáson részt 

vegyen, ha a tanár ennek szükségét látja 

A tanév elején választott szakkörre 

rendszeresen eljárjon, arra a legjobb 

tudása szerint felkészüljön és a tudása 

legjavát nyújtsa. 

A szaktanár rendelkezéseinek 

megfelelően tanulmányi versenyeken 

induljon. 

A korrepetálásról és a szakkörökről való 

távolmaradást igazolja. 

Válasszon a választható tantárgyak, 

foglalkozások közül. 

A választott foglalkozásokon 

rendszeresen részt vegyen. 

Részt vehessen az iskola által szervezett 

tanórán kívüli foglalkozásokon, és az 

intézmény keresztény szellemiségének 

megfelelő iskolán kívüli tevékenységben. 

A vallásoktatásban részt vegyen. 

Az iskola eszközeit, létesítményeit használja. 

Az iskola létesítményeit, helyiségeit, 

eszközeit rendeltetésszerűen használja, 

óvja azok épségét. Ha anyagi kárt okoz 

kötelessége megtéríteni. Ha rongálás a 

tudomására jut, jelentenie kell a 

felügyeletet ellátó pedagógusoknak vagy 

más alkalmazottnak. 

Napközi- vagy tanulószobai ellátásban 

részesüljön. 

 

A napközi otthonos ellátás igénybe-

vételekor a tanulási időt hasznosan töltse 

ki, napirendjét betartsa. 

Igénybe vehesse az étkezési lehetőséget. 

A családja anyagi helyzetétől függően a szülő 

kérelmére kedvezményes étkezést, 

tanszerellátást kapjon. 

A kedvezményesen biztosított étkezést 

rendszeresen igénybe vegye. Hanyagság 

miatt a kedvezmény két héten belül 

elévül. 

A könyvtár szolgáltatásait rendszeresen 

igénybe veheti tudása gyarapítására. 

A könyvtárból kölcsönzött tankönyvek 

állagát megóvja, év végén hiánytalanul, 

épségben visszaadja. 
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Az iskolaorvos által végzett vizsgálatokon részt 

vegyen, az előírt védőoltásokat megkapja. 

Az iskolaorvos által végzett 

vizsgálatokat, védőoltásokat mulasztás 

esetén pótolja. 

Érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről 

folyamatosan értesüljön. 

Szüleit érdemjegyeiről rendszeresen 

értesíti, az érdemjegyeket és a 

bejegyzéseket aláíratja. 

2. Vallásgyakorlással összefüggő jogok és kötelezettségek, magatartás 

 Iskolánk a keresztény vallás iránt elkötelezett intézményként működik, az első osztályba 

elsősorban római katolikus vagy református és evangélikus gyermekek felvételét szorgalmazzuk 

 Tiszteletben tartjuk egymás vallási, világnézeti meggyőződését 

 A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Katolikus iskolánkban hetente 

kétszer felekezetüknek megfelelően hittanórán vesznek részt a diákok, amely beépül az órarendbe. 

 A tanulók és a pedagógusok a tanítást közös imával kezdik és fejezik be, és havonta egyszer, közös 

szentmisén vesznek részt. 

 Minden étkezés előtt és után közös imával köszönjük meg a Jóistennek az ételt.  

 A diákok a felnőtteket és az iskolatársaikat udvariasan és tisztelettudóan köszöntsék. Az 

iskolában a hivatalos köszöntés: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” Válasz: „Mindörökké 

Ámen!” vagy a napszaknak megfelelő köszönési forma.  

 A tanterembe belépő felnőtteket a tanulók néma felállással köszöntik 

 Iskolánk keresztény szellemiségéből adódóan a tanulók viselkedésükkel, öltözködésükkel nem 

sérthetik mások vallási meggyőződését 

 A tanulók öltözködésében mutatkozzon meg az iskola keresztény szellemisége, ruházatuk legyen 

ápolt és ízléses 

 A tanulók a tanítási időn kívül is kötelesek a keresztény értékrendet képviselni, az iskola hírét 

öregbíteni. 

3. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai  

A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került 

dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének 

teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból 

származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor.  

A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át.  

Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a 

tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony 

megszűnésekor visszaadni.  
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Az 1. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban 

a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével - és a nevelési-

oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg 

elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, 

rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a 

megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre 

megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. 

4. A tanulók közösségei 

Osztályközösség 

 Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.  

 Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának 

szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:  

két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.  

Diákkörök 

 Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A 

diákkör lehet: szakkör, énekkar, művészeti csoport stb.  

  A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző 

tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői 

munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az 

adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv 

elfogadásakor a nevelőtestület dönt.  

 A diákköröket nevelő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.  

 A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a 

tanév végéig részt kell venniük.  

Diákönkormányzat 

A demokratikus iskolai élet egyik biztosítékaként diákönkormányzat működik az iskolában. 

Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, alanyi jogon az iskola valamennyi 

tanulója a tagja. 

 Az osztályok két fő delegáltja képviseli az osztályközösséget, az iskolai diákönkormányzatban. 

 Az iskolai diákönkormányzat a tanulók legfelsőbb képviselete, amely meghatározott terv szerint 

dolgozik, működését külön szabályozzuk. 
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 A tanulókat érintő kérdésekben a diákképviselők véleményt nyilváníthatnak a nevelőtestület 

ülésein, valamint az iskola fórumain. 

 A diákönkormányzati munkát osztályszinten az osztályfőnökök, iskolai szinten az igazgató által 

megbízott diákönkormányzatot segítő pedagógus támogatja. 

 A diákönkormányzat évente 1 tanítás nélküli munkanap programjáról dönt. (az előző év utolsó 

napjáig) 

 A diákönkormányzat működéséhez a szükséges technikai feltételeket az iskola biztosítja. 

 A diákönkormányzat tevékenységi köre kiterjed: DÖK nap, farsang, megszervezésére. 

 

5. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezés 

 Jogi sérelmek orvoslása 

Ha a tanulót jogai gyakorlása közben sérelem éri, ennek orvoslásáért az ügyeletes tanárhoz, 

osztályfőnökhöz, diákönkormányzathoz, és az iskola vezetőségéhez fordulhat.  

 Információk a jogok gyakorlásához 

A tanulónak jogai gyakorlásához szükséges információkat a DÖK vezető, osztályfőnök és az 

iskolavezetés nyújthat. Ennek formája 

DÖK gyűléseken az osztály képviselői által  

az osztályfőnök és iskolavezetés szóban, illetve írásban. 

 Tanulói véleménynyilvánítás fórumai : 

 A tanuló véleményét a DÖK gyűléseken, és az osztályfőnöki órákon mondhatja el. Kérdezhet 

szóban, vagy írásban. Kérdéseit a DÖK vezető illetve az osztályfőnök megválaszolja, vagy a 

megfelelő helyre irányítja. 

 A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása  

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkaterv diákokat érintő részéről, az aktuális 

tudnivalókról  

az iskola igazgatója az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén félévente,  

az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.  

A tanulónak kötelessége a tájékoztató füzetet (ellenőrző könyvet) az iskolába minden nap magával 

hozni, felszólításra a pedagógusnak átadni, a szülővel a beírtakat aláíratni.  

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

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, a 

nevelőtestülettel.  

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról  

 az iskola igazgatója: a szülői munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején,  
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 az osztályfőnökök: az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

 szóban:  szülői értekezleteken,  

nevelők  fogadó óráin,  

nyílt tanítási napokon,  

 írásban: tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben) 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv 

tartalmazza.  

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján az adott ügybe 

 érintett pedagógushoz, a gyermek osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola 

nevelőihez, az iskola igazgatóságához fordulhatnak.  

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőivel vagy az iskolaszékkel, betartva az erre vonatkozó szolgálati utat.  

 

Hétvégi házi feladatok rendje 

A hétvége a tanulók pihenését szolgálja, ezért számukra a hétvégére nem adható több házi feladat, 

illetve plusz feladat, mint hét közben. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje 

Az ifjúságvédelmi felelős heti egy-egy alkalommal az alsó és felső tagozatban fogadóórát tart. 

Nyilvántartást vezet a veszélyeztetett tanulókról – osztályfőnöki véleményezés alapján -, 

kapcsolatot tart azok családjával, felhívja figyelmüket kötelezettségeikre, tájékoztatják a támogatási 

lehetőségekről. Feladata a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás, tapasztalatcsere; kérheti 

az igazgató, orvos, védőnő, jegyző segítségét. Kezdeményezheti a pénzbeli támogatást, 

természetbeni juttatások megállapítását, napközi otthoni ellátását. 
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V. Az iskola munkarendje 

 1. A napi munkarend 

 Az iskola épülete 600 – 1900 óráig tart nyitva (kivétel szülői értekezletek, egyéb rendezvények) 

 A tanítási nap rendjének az alapja az órarend és a terembeosztás, melynek betartása kötelező. 

Esetleges módosítást csak az igazgató engedélyezhet. 

 A napi tanítás 8 órakor kezdődik, kötelező tanítási óra 8 óra előtt csak kivételes esetben kezdődhet. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. 

 A tanulóknak reggel 730 – 745 óra között kell érkezniük az iskolába, 730 órától nevelői ügyeletet 

biztosítunk számukra. Az időjárásnak megfelelően reggel 730 – 745 óra között az udvaron, illetve a 

pedagógus által kijelölt helyen kell tartózkodniuk. Az első osztályosokat elkísérő szülők az első 

hónap elteltével gyermekeiktől az udvaron búcsúzzanak el. Az ügyeletes nevelők, diákok és a 

hetesek utasításainak betartása minden tanuló számára kötelező. 

 A tanulók iskolába kerékpárral csak a szülő engedélyével járhatnak. A kerékpárt az iskola területén csak 

tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani.  

 Az első óra előtt a tanulók abban az osztályteremben tartózkodnak, ahol az órájuk lesz.  

  A tanulók jó idő esetén az udvaron tartózkodnak, a szünet végén sorakoznak és az ügyeletes 

nevelők irányításával vonulnak az osztálytermekbe. 

 Rossz idő esetén a tanulók az osztálytermekben maradnak, vagy a folyosókon tartózkodnak. 

 Óraközi szünetekben az ügyeletes nevelők elvárásai és utasításai szerint kulturáltan viselkednek. 

 Iskolába érkezés után, tanítási idő alatt az iskola épületét csak az osztályfőnök vagy az 

iskolavezetés engedélyével szabad elhagyni. 

 A tanítási órákat zavarni nem szabad. 

 Amennyiben a tanórát a nevelő az iskola épületén kívül tartja, ennek tényét előzetesen be kell 

jelenteni az iskolavezetésnek. 

 A tanítás után a tanulók távoznak, illetve közösen ebédelnek és napköziben tartózkodnak. Az 

ebédelés rendjének megfelelően osztályonként étkeznek a diákok az ebédlőben felügyelő 

pedagógus vezetésével. Akik ebéd után az iskolában maradnak (napköziben, szakkörre vagy egyéb 

foglalkozásra), kötelesek a tanulószobában maradni a foglalkozások kezdetéig. 

  Az ebéd és a napközi, szakkör ill. egyéb foglalkozások közti időben az iskola területét csak az 

ügyeletes, illetve az adott foglalkozást tartó pedagógus engedélyével hagyhatják el a diákok. 

Kivétel ez alól, ha a diák hazamegy. 

 A napközis foglalkozások 1630 óráig tartanak. Korábban csak az a gyermek engedhető el, akit a 

szülő írásban elkér. 
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Csengetési rend: 

Jelző csengetés 755 

1. óra   800 - 845 

2. óra   855 – 940 

3. óra    1000-1045 

4. óra    1055–1140 

5. óra    1150 -1235 

6. óra    1240- 1325 

Napközi: 1140 – 17.00    Tanulószoba: 1235 – 16.00 

2. Órai magatartás 

 A mobiltelefon használata az iskola épületén belül tilos. A telefon tanítási órán nem lehet a 

padon sem, kikapcsolt állapotban a táskába kell tenni. Mobiltelefont iskolába lépéskor ki 

kell kapcsolni, s csak az iskola elhagyásakor szabad újra bekapcsolni. Amennyiben 

telefonját engedély nélkül használja, az elvételre kerül. Első esetben a tanítás végén 

visszakapja, további esetekben az iskola csak a szülőnek adhatja át.  

 Az iskolában kép- és hangfelvétel készítése tilos. Amennyiben az érintettek engedélye 

nélkül mégis készül ilyen felvétel, esetleg megjelenítik, nyilvánosságra hozzák azt 

bármilyen formában, akkor azt büntetőjogi felelősségre vonás követi.  

 A tanteremben az osztályfőnök vagy az órát vezető tanár által meghatározott ülésrendet be 

kell tartani. 

3. Részvétel tanítási órák előkészítésében, lezárásában 

 A heteseknek, illetve a tanár által kijelölt felelősöknek kötelessége a meghatározott 

eszközök /magnó, térkép, stb…/ bevitele, majd órák után helyére vitele. 

 A tanár megérkezéséig a felelős ügyel a behozott eszközök épségére. A felelősök 

kiválasztása önkéntes jelentkezés alapján történik. 

4. A tanulók tantárgyválasztása 

 Iskolánkban  a tanulók 2. osztálytól a felkínált idegen nyelvek közül választhatnak (angol, 

német). 

 Az idegen nyelvre jelentkezés előző tanévben a tankönyvrendeléssel valósul meg.  

 Az intézményben pedagógus választásra nincs lehetőség. Amennyiben viszont ezt az 

intézmény munkája, a pedagógusok végzettsége, leterheltsége engedi, a tantárgyfelosztásnál 

az iskolavezetés figyelembe veszi a szülői kéréseket – a szakmai kritériumok betartásával. 
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5. A csoportbontás elvei 

A nagy osztálylétszám mellett a csoportbontás szakmailag is indokolt, mivel az adott tantárgy 

eredményes tanítása csak kiscsoportos formában valósítható meg. 

A hagyományos osztálystruktúrát a következő tantárgyak esetében bontjuk meg: 

 idegen nyelv 

 informatika 

 technika 

 tanórán kívüli foglalkozások 

A csoportbontás szempontjai: 

 Nemek és névsor szerinti (technika) 

 Névsor szerinti (informatika) 

 Választott idegen nyelv szerinti (angol, német) 

 A tanórán kívüli foglalkozások csoportjai önkéntes alapon, a tanulói érdeklődésnek 

megfelelően szerveződnek (énekkar, szakkörök, DSK) 

6. Az iskolai munka ellenőrzése, számonkérése 

 Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében 

csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel 

minősítjük. 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés 

a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

o kiválóan teljesített 

o jól teljesített 

o megfelelően teljesített 

o felzárkóztatásra szorul  

 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és 

év végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 
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 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és 

év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év 

közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

 A 2010/2011. tanévtől az 1. évfolyamot végzett tanuló csak abban az esetben utasítható 

évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és 

igazolatlan mulasztások miatt nem tudja teljesíteni. Nem vonatkozik ez a szabály a 2-4. 

évfolyamokra. 

 A témazáró vagy nagyobb egységet számon kérő dolgozatokat legalább 3 tanítási nappal 

korábban be kell jelenteni. 

 Egy tanítási napon kettőnél több témazáró nem íratható. 

 A megírt dolgozatokat a szaktanár 10 tanítási napon belül kijavítja és értékeli. 

 A felsős tanuló a kapott érdemjegyet beírja az ellenőrző könyvébe. Ezt a jegyet a szaktanár 

kézjegyével érvényesíti. A tanuló a jegyeket és egyéb bejegyzéseket rendszeresen (hetente 

legalább egyszer) láttamoztatja a szülővel (gondviselővel). 

 A témazáró dolgozatokat a tanuló órán megnézi, majd a szaktanár egy évig őrzi. A 

dolgozatokat a szülő fogadó órán vagy szülői értekezleteken megnézheti. 

7. Tantárgyi, tanulmányi felmentéseket  

A szakorvosi ill. Nevelési Tanácsadó javaslata alapján az igazgató engedélyezi. Az engedély 

tartama a javaslatban szereplő időpontig érvényes. 

8. Hetesek, ügyeletesek feladatai 

A hetesek  

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. 

Feladataik: 

 Kötelesek a tanítás kezdete előtt 30 perccel korábban megjelenni az iskolában. 

 Gondoskodnak a krétáról, tiszta tábláról, segítenek a tanárnak be- és kivinni az órához 

szükséges eszközöket. 

 Tanítás előtt és az óraközi szünetekben kiszellőztetik a tantermet. 

 Szünetekben csak felváltva mehetnek ki. 

 Felelnek a terem tisztaságáért, rendjéért és minden rendellenességet, valamint a berendezési 

tárgyakban történt rongálást jelentik az osztályfőnöknek, vagy az órát tartó tanárnak. 
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 Ha a tanár a becsengetés után 5 percen belül nem megy be az órára, azt jelezzék a tanári 

szobában tartózkodó nevelőknek. 

 Minden óra elején jelentenek és felsorolják név szerint a hiányzókat a következő módon: 

„Tanárnőnek/Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az osztály létszáma……, hiányzik….” 

 A tanítás végeztével felrakatják a székeket, a szemetet összeszedetik, ellenőrzik, hogy az 

ablakok zárva vannak-e. 

  Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 

 A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

 Példamutató munkájukért osztályfőnöki dicséretben részesíthetők. 

Ügyeletesek  

 mindig a hetedik és nyolcadik osztály tanulói közül kerülnek ki. 

 Az ügyeletes tanároknak a legaktívabb segítője. 

 A tanítás megkezdése előtt 30 perccel kötelesek megjelenni az iskolában és elfoglalni kijelölt 

posztjukat. 

 Gondoskodnak az iskola rendjének betartásáról: jó idő esetén a tanulókat az udvarra küldik, 

figyelmeztetik a rendetlenkedőket; a rendellenességeket jelentik az ügyeletes tanárnak. 

 Mindig 1 tanuló tartózkodik a bejárati ajtónál. Ha idegen érkezik az iskolába köszönéssel, 

tisztelettudóan fogadja. Viselkedése az egész iskolát minősíti, ezért is fontos betartani az 

udvariassági szabályokat (felállás, köszönés, előzékenység, kulturált kérdezés és válaszadás). 

 A folyosó-ügyeletesek ellenőrzik, hogy a hetesek végrehajtották-e feladatukat. Segítenek az 

udvari rend megtartásában, a sorakoztatásban. Az ő feladatuk betartatni a szabályokat a 

folyosókon is. 

 1330-ig kell az iskolában tartózkodniuk. Indokolt esetben az ügyeletes tanár engedélyével 

hamarabb is távozhatnak. 

 Az az ügyeletes tanuló, aki nem teljesíti kötelességét, vagy nem érkezik időben az iskolába és 

nem tudja késését igazolni, osztályfőnöki büntetésben részesül. 

 Példamutató munkájukért osztályfőnöki dicséretben részesíthetők. 

9. Mulasztás, késés 

 Ha a tanuló késik a tanóráról, a késés időtartamát percre pontosan be kell írni a haladási 

naplóba, a késést írásban igazolni kell (a percek összeadódnak).  

 A tanuló havi mulasztásait az osztályfőnöknek a napló megfelelő rovatában a hónap elteltével 

összesíteni kell.  

 Az iskolából való távolmaradást igazolni kell. 

 A szülő előzetes kérése alapján a tanuló 
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- az osztályfőnök engedélyével 3 napot 

- az igazgató engedélyével 3 napot meghaladóan mulaszthat. 

 Az engedély kérése hivatalos kikérővel, vagy az ellenőrző könyvbe írt szülői kérvény 

formájában történhet. 

 Az előre nem látható esemény esetén a szülő köteles az osztályfőnököt a mulasztás napján 

értesíteni. Amennyiben az elmarad, az osztályfőnök kötelessége a mulasztás okának felderítése 

a mulasztás megkezdésétől számított 3 napon belül.  

 Az igazolást a tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 napon belül az 

osztályfőnöknek köteles átadni. 

 Ha a tanuló a mulasztást követő 5 napon belül nem igazolja távolmaradását, mulasztott óráit 

igazolatlannak tekintjük, melyről a szülőt az osztályfőnök értesíti. 

 A gyógytestnevelés az oda soroltak számára kötelező tanóra, a tanóráról való hiányzást igazolni 

kell.  

 Az igazolatlan mulasztások miatti intézkedések rendje: 

- 1 óra osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 

- 2 óra osztályfőnöki intés, a szülő írásbeli tájékoztatása, valamint az iskola Gyermek- és 

Ifjúságvédelmi felelősét értesíteni az ismételt igazolatlan mulasztásról. A Gyermek- és 

Ifjúságvédelmi felelős megkeresi a tanuló szülőjét. 

- 10 óra igazolatlan hiányzás esetén az igazgató értesíti az illetékes önkormányzat jegyzőjét. 

- 250 óra hiányzás(igazolt és igazolatlan együttesen, vagy a tanítási órák számának 30%-át 

meghaladó) esetén a tanév végén nem osztályozható, tehát évfolyamismétlésre bocsátható A 

nevelőtestület engedélyezheti , hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

10. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

10.1 Egészség és testi épség védelme 

 A tanév megkezdésekor minden diáknak baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie! 

Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor, amelyet aláírásukkal igazolnak a tanulók. 

 Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat! 

 A balesetek megelőzése érdekében a tanuló nem maradhat felügyelet nélkül, sem tanórán, 

sem a szabadidős foglalkozásokon, sem az óraközi szünetekben. 

 A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti munkájuk során 

meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 
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figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset megelőzési szabályokat a 

tanulókkal betartatni! 

10.2 A tanuló kötelessége a balesetek megelőzése érdekében: 

 Óvja saját és társai testi épségét! 

 Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket! 

 Nem hozhat magával az iskolába veszélyes eszköznek minősülő tárgyat (szúró- és 

vágóeszközt).  Ezeknek birtoklása törvényi jogszabályba ütközik, és fegyelmi büntetést von 

maga után. 

 A tanórákhoz szükséges felszereléseket (olló, körző, stb.) csak a szaktanár jelenlétében 

rendeltetésszerűen szabad használni. 

10.3 Baleset esetén teendők 

 A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek 

jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 

 Tanulói baleset esetén a szaktanár értesíti a mentőket és a szülőket – felnőtt esetén az iskola 

vezetője, ill. helyettese. Könnyebb sérülésnél az iskola területén kijelölt elsősegélynyújtó 

helyen az erre a feladatra kijelölt pedagógus, védőnő látja el a sérülést, ill. – szülői 

felhatalmazással – hivatalos személy kíséri a tanulót a kórház szakambulanciájára. 

 A nevelők a rend fenntartásában vesznek részt. 

 A technikai személyzet biztosítja az illetékes szervek bejutását az intézménybe, ill. a baleset 

helyszínére. 

 A baleset körülményeit az igazgató vizsgálja ki az igazgatóhelyettessel és a balesetvédelmi-

tűzvédelmi megbízottal. A fenntartó felé bejelentési kötelezettséggel tartozik. 

10.4 Baleset – és tűzvédelmi szabályok 

 Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a tantermekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni 

az épületet. A tűzriadó tervét, a menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök 

ismerteti tanítványaival. 

 Az intézmény minden dolgozója évenként baleset – és tűzvédelmi oktatásban részesül, amit 

aláírásával igazol. Mindenki kötelessége a szakterületén rendet tartani, a baleset – és 

tűzvédelmi előírásokat betartani.  

 A tanulók minden foglalkozás előtt tájékoztatást kapnak az alkalmazandó kísérletek, ill. 

gyakorlatok balesetvédelmi szabályairól. 

 A tanítási órán használt magnót, írásvetítőt, diavetítőt csak a pedagógus helyezheti áram alá, 

illetve áramtalanítja. 
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 Tornaterembe, kazánházba, szertárba, számítástechnikai terembe, padlásra csak 

meghatározott felnőtt irányításával léphetnek be a tanulók. 

10.5 Sajátos szabályok 

 A tanulók öltözködésében mutatkozzon meg az iskola keresztény szellemisége, öltözetük 

legyen ápolt és ízléses, alkalomhoz illő. 

  Hajfestés, színes körömfestés, smink, testékszerek, fiúknak fülbevaló viselése iskolánkban 

nem megengedett. Ennek be nem tartása büntetést von maga után. 

 Testnevelésórán:- Ékszerek, óra viselése tilos! 

- Sportolni csak megfelelő állapotú felszerelésben lehet. 

- Egyen felszerelés kötelező (lehetőleg fekete nadrág, fehér póló, fehér zokni). 

- Sporteszközök, sportszerek használata csak tanári felügyelettel engedélyezett. 

- A tornaterem használatára vonatkozó szabályokat a Házirend 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 Technika, kémia és fizika órákon a szaktanár utasításainak megfelelően járjanak el a 

tanulók! 

 A számítástechnika teremre vonatkozó szabályokat a Házirend 2. sz. melléklete tartalmazza. 

11. Tanórán kívüli foglalkozások  

 Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi:  

 Napközi otthon, tanulószoba. Ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni 

időszakban alsó tagozatban minden évfolyamon napközi otthon, az ötödik-nyolcadik 

évfolyamon tanulószoba működik. 

 Ha a tanuló hosszabb időn keresztül nem megfelelően halad tanulmányaiban, akkor a szaktanár, 

vagy az osztályfőnök a tanulmányi eredményének javítása céljából a tanulószobán való 

részvételre kötelezheti.  

 Diákétkeztetés. A tanulók igény szerint napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) 

részesülhetnek.  A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola étkezést 

biztosít.  

 Étkezői rend:  

az étkezőben csak nevelői felügyelettel (ügyeletes nevelő, csoportvezető) 

étkezhetnek; 

az étkezőbe ételt a tanulónak bevinni és onnan kihozni nem szabad;  

az étkezést a termekben (tízórai és uzsonna) és az étkezőben (ebéd) bonyolítsák le; 

az iskola udvarán étkezni nem illik és nem szabad.  
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Étkezési térítési díjak befizetése a kijelölt napokon a gazdasági irodában történik minden 

hónap  első felében. 

 Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az 

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik.  

 Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

csoportjainak foglalkozásai valamint az óraközi szünetben mindennapos testmozgás a tanórai 

testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapos testedzését, valamint a tanulók 

felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. A 

tornatermet és az öltözőket nevelő nyitja és zárja.  

 Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, 

hitéleti, idegen nyelvi szakkör, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi 

alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. A szülők írásbeli 

kérelmének figyelembe vételével. A szakkörök minimum 8 fővel indulhatnak, térítési díj nincs. 

Ha a tanuló szakkörre jelentkezik, év végéig kötelező részt vennie a foglalkozásokon, és a 

hiányzásokat igazolnia kell. 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 

(szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában rendszeresen 

szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyekre is díjmentesen 

felkészítjük.  

 Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára 

évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy 

tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A 

tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár 

– önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület 

a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez 

igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- 
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és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a 

szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

Alkalmanként könyvtári órákat szerveznek. Az iskolai könyvtár közreműködik az iskolai 

tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

Az iskolai könyvtár kettős funkciójú. A könyvtárhasználók köre a kettősfunkcióból adódóan 

nagyon széleskörű. Egyrészt látogatják a városrész lakói mindenfajta korlátozás nélkül, másrészt 

tagja lehet az iskola összes diákja, pedagógusa és dolgozója.  

A tanulók számára a tanítási napokon tart nyitva.  

Hétfő  8.00 - 16.00 

Kedd  8.00 – 16.00 

Szerda 8.00 – 16.00 

Csütörtök  8.00 – 16.00 

Péntek  8.00 – 16.00 

A beiratkozás minden naptári év elején egyénileg történik, és egy évre szól.  

 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. 

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség 

van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek 

stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.  

 Hitoktatás. 

A hitoktatáson való részvétel a tanulók számára heti két órában kötelező. 

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 1400óra és 1630 óra között szervezik 

meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.  

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint 

az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az 

adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól, szülői írásbeli kérelemmel.  

 A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a 

felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést 

csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.  

 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a 

foglalkozásról kizárható.  
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12. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 

 A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő írásbeli kérésére 

történik.  

 A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke 

napközi otthoni elhelyezését.  

 A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló 

tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.  

 Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint 

felügyeletre szoruló, tanulmányi nehézséggel küzdő tanulót felvesz.  

 Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a 

közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt 

élveznek azok a tanulók,  

o akik nehéz szociális körülmények között élnek,  

o akik állami gondozottak,  

o akiknek mindkét szülője dolgozik. 

A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1630 óráig tartanak.  

A napközis és a felzárkóztatásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.  

A tanuló a napköziből vagy a felzárkóztatásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme 

 alapján távozhat el.  

13. Az iskola tulajdonának védelme, kártérítési kötelezettség 

 Az iskola épülete, berendezése, felszerelésének megőrzése, védelme minden tanuló számára 

kötelező. 

 Minden osztály tanulói közössége a tanévre terjedően átvesz egy termet, hogy azt gondozza. 

 Ha a tanuló az iskolának vagy társainak anyagi kárt okoz, akkor az iskola igazgatója vizsgálatot 

indít a kárt okozó személy megállapítására a körülmények tisztázására. A károkozó az okozott kár 

mértékétől függően kártérítést köteles fizetni, illetve az okozott kárt helyreállítani köteles. 

 Nem kell megtéríteni, ha az elháríthatatlan cselekvés - életmentés, balesetveszély elhárítása- 

közben történik. 

 Az iskola nem vállal anyagi és kártérítési felelősséget a tanulók személyes tárgyaiért. 

14. Iskolai rendezvények rendje 

Ünnepi viselet: Lányoknak: sötét alj, fehér blúz és az iskola kitűzője 

Fiúknak: sötét nadrág, fehér ing és az iskola kitűzője 
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Az iskolai rendezvények éves rendjét a munkaterv tartalmazza, melyet minden év elején a 

minőségirányítási csoport, a munkaközösségek és az igazgató állít össze. Az ünnepek 

lebonyolításáért a kijelölt pedagógusok és osztályok felelősek. Az iskolai rendezvényeken a 

részvétel kötelező. 

A vasárnapokat minden tanuló a saját vallásának megfelelő templomban ünnepli meg. Minden 

hónapban közös diákmisén vesznek részt a diákok. 

Kötelező szentmisék felekezetre való tekintet nélkül: 

 Veni Sancte tanévnyitó szentmise 

 Te Deum tanévzáró szentmise 

Egyházi Ünnepek:   

 Szt. Gellért - a katolikus iskolák napja 

 Magyarok Nagyasszonya - részvétel a közös szentmisén  

 Mindenszentek - megemlékezés a hittan- vagy oszt.főnöki órán  

 Halottak napja - temetőlátogatás  

 Szt. Márton napja 

 Szt. Miklós napja 

 Szt. András - közös szentmise   

 Adventi gyertyagyújtások, koszorúkészítés a szülőkkel együtt 

 Karácsony, pásztorjáték előadása, hangverseny, lelki nap  

 Januári szentségimádási nap, közös szentmise   

 Hamvazószerda, Nagyböjt - lelki nap, Húsvét   

 Gyümölcsoltó Boldogasszony - közös szentmise  

 Pünkösd 

 Bérmálás, elsőáldozás  

Állami  ünnepeink: 

 Zenei világnap    október 1. 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról  október 6. 

1956-os forradalomra és szabadságharc október 23. 

A magyar kultúra napja   január 22. 

 1848– as forradalom és szabadságharc március 15. 

 Nemzeti Összetartozás Napja   június 4. 

Rendezvényeink: 

 Lelkigyakorlatok az ünnepekhez kapcsolódóan 

 Szentek életére emlékező műsorok 

 Szent Miklós várása 

 Adventi gyertyagyújtások 
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 Karácsony előtti játszóház, ill. lelkigyakorlat, betlehemezés 

 Karácsonyi műsor a templomban 

 Farsang 

 Anyák napja 

 Évente kulturális bemutató 

 Szent István nap 

 Ballagás 

 Kirándulások, túrázások 

 Táborok 

Iskolán kívüli csoportos programok rendje 

- tanulmányi – és sportversenyek, 

- osztálykirándulások, 

- táborozás, 

- túrák, 

- erdei iskola, stb. 

15. Tájékoztató füzettel kapcsolatos rendelkezések 

A tájékoztató füzet a szülővel való kapcsolattartás legfontosabb dokumentuma, ezért a tanuló minden nap 

köteles magával hozni, és a tanév végéig megőrizni!  

Legyenek benne: 

- a tanuló személyes adatai, 

- az osztályban tanító nevelők névsora és fogadóideje. 

A tanuló érdemjegyeit naprakészen kell vezetni ellenőrzőjében. A tanuló köteles azt szüleinek 

rendszeresen bemutatni. A bejegyzéseket csak a tanár javíthatja, ill. helyesbítheti.  

Rendszeres hiánya esetén figyelmeztetés eszközölhető, elvesztése osztályfőnöki figyelmeztetőt vonhat 

maga után, ill. a tanulónak ki kell fizetnie az ellenőrző árát. Az osztályfőnök havonta ellenőrzi, hogy a 

Tájékoztató füzet tartalmazza-e az összes érdemjegyet és minősítést, és hogy ennek tudomásulvételét a 

szülő aláírásával igazolta-e. 
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VI. A tanulók jutalmazásának elvei, a fegyelmező intézkedések formái 

1.A tanulók jutalmazásának elvei 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény megerősítése, honorálása. 

A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés után alkalmazzák. A jutalmazás akkor 

működik, ha a diák erősen vágyik a jutalomra, és megtiszteltetés számára. A jutalmazás rendkívül nagy 

motiváló erő főleg kisgyermekkorban, de később sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes 

mértékkel és jó időben kell alkalmazni. 

A tanulók jutalmazása: 

Dicséretben részesül az a tanuló, aki képességeihez mérten: 

 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

 iskolai illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy 

előadásokon, bemutatókon vesz részt, aki a képességeihez mérten az osztály, illetve az iskola 

érdekében közösségi munkát végez, vagy 

 iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken vesz részt, vagy 

 bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola 

jutalomban részesíti. 

Az iskolai jutalmazási formái: 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 napközis nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

Az egyes tanévek végén a kitűnő eredményt elért és/vagy példamutató magatartást tanúsított gyermekek 

oklevelet, könyvjutalmat, illetve a nyolc éven át kitűnő eredményt elért és/vagy példamutató magatartást 

tanúsított tanulók oklevelet, amelyet az iskola közössége előtt a tanévzáró ünnepélyen, a ballagáson 

vehetnek át. 

A Suligálán minden évben maximum 4 tanuló, és kettő iskolai dolgozó kiemelkedő munkájáért Szent 

István-díjat kap. 

Tanév közben a dicséretek formái: 

 nevelői dicséret 

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 
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A szaktanári dicséret: 

 városi szintű versenyeken 2-3. helyezést ér el, 

 megyei, területi versenyre jut. 

Osztályfőnöki dicséret: 

 az osztály érdekében végzett, vagy az osztály jó hírnevét öregbítő cselekedetért 

 városi szintű versenyen 1. helyezést ér el, 

Igazgatói dicséret, ha: 

 megyei 1-10. helyezés, 

 országos versenyre jut, 

 nemzetközi versenyre jut. 

Nevelőtestületi dicséret: 

 országos felmenő rendszerű verseny 1-10. helyezés, 

 nemzetközi felmenő rendszerű verseny 1-20 helyezés. 

Tanév végén a dicséretek következő formáit alkalmazzuk: 

 Kiemelkedő tanulmányi munkáért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és szorgalomért 

 közösségi munkáért 

Szaktanári dicséret adható még annak a tanulónak, aki: 

 rendszeres többletmunkával hozzájárul a tananyag feldolgozásához, 

 részvételével emeli az ünnepélyek, rendezvények színvonalát. 

Csődöt mond a jutalmazás, 

 ha a jutalom értékét veszti 

 ha a jutalom időben túl távoli 

 ha jutalom (máshonnan) megszerezhető 

 ha el nem fogadható viselkedéssel is megszerezhető 

 ha az elfogadható viselkedés jutalom nélkül marad 

 ha a jutalom elérése túl nehéz 

A jutalmazás hátránya lehet, hogy a gyerek a jutalomért "hajt". Arra neveljük ezzel, hogy a jó viselkedésért 

ellenszolgáltatást kell kapnia. A jutalomszerzés rabjává váló gyerek számára csak a külső motiváció 

létezik. Nem látja értelmét annak a cselekvésnek, melyet nem jutalmaznak. Osztályzatokra hajt, nem a 

tudásra, nem a belülről jövő megelégedettségért dolgozik, hanem csak a külső elismerésért. A jutalmazás e 

torzulásának veszélye életkoronként és egyénenként változó. 
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2. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

A büntetés akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé válásának 

megakadályozása, és a diák helyes irányba terelése. 

Azt a tanulót, aki 

 - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

 - a házirend előírásait megszegi, vagy 

 - igazolatlanul mulaszt, vagy 

 - bármely módon árt az iskola jó hírnevének 

 - az intézménynek szándékosan anyagi kárt okoz büntetésben lehet és kell részesíteni. 

Az iskolai büntetések formái: 

 -nevelői figyelmeztetés 

 -szaktanáritanári figyelmeztetés 

 - szaktanáritanári intés 

 - szaktanáritanári megrovás 

 - osztályfőnöki figyelmeztetés 

 - osztályfőnöki intés 

 - osztályfőnöki megrovás 

 - igazgatói figyelmeztetés 

 - igazgatói intés 

 - igazgatói megrovás 

 -nevelőtestületi figyelmeztetés 

 - nevelőtestületi intés 

 - nevelőtestületi megrovás 

 -az intézményből való eltanácsolás 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a vétség 

súlyára való tekintettel - el lehet térni. 

A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés adásáról az 

erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. 

A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Az írásban kiadott fegyelmező intézkedéseket a tanárok a haladási napló jegyzet rovatában tartják nyilván. 

Ha a  fegyelmező intézkedések hatására a tanuló nem változtat magatartásán, vagy ha az iskolán belül vagy 

kívül súlyosabb vétséget követ el, fegyelmi büntetésben részesül. 

A fegyelmi eljárás rendje 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben 

lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 
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A fegyelmi büntetés lehet: 

 a) megrovás 

 b) szigorú megrovás 

 c) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy  másik iskolába. 

- A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót és szülőjét értesíteni kell. 

- A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését 

előadja, ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a kötelességszegést, tárgyalást kell tartani, ahová a tanulót és 

szülőjét meg kell hívni. 

- A tárgyalást akkor is le kell folytatni, ha a tanuló vagy szülője ismételt, szabályszerű 

értesítés ellenére sem jelent meg. 

- Ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. 

- Az eljárásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. 

VII. Hivatalos ügyek 

 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 800 óra és 1530 óra 

között. 

 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a 

tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 

 A tanulókkal kapcsolatos kérelmeket 30 napon belül kell elbírálni, annak eredményéről a szülőt 

írásban kell tájékoztatni. 

Szociális alapon járó támogatások, térítési díjak 

Iskolánk kizárólag az alanyi jogon járó támogatásokat (kedvezményes étkezés, ingyenes tankönyv) 

biztosítja tanulóinknak az ide vonatkozó rendelkezések szerint. 

1. Kedvezményes tankönyvtámogatás 

A 2013/2014. tanévtől kezdődően megváltoznak az ingyenes tankönyvek igénylésének, 

használatának feltételei. A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy 

2013.szeptember 1-jétől az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, az állam biztosítja, hogy a tanuló 

számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre azzal, hogy a térítésmentes 

tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott minden 

tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.  
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E mellett az állam a tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés alapján továbbra is biztosítja rászorultsági 

alapon az ingyenes tankönyvellátást 2013. szeptember 1-jétől a 2-8. évfolyamokon, ezt követően 

minden évben eggyel csökkenő évfolyamon. 

Az iskolának biztosítani kell, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív 

kedvezmények) minden olyan tanuló részére, aki  

- tartósan beteg 

- sajátos nevelési igényű 

- három- vagy többgyermekes családban él 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 

A kedvezmények iránti kérelmet az OM rendelet mellékletében meghatározott igénylőlapon kell 

benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk a következő tanév munkájához szükséges 

tankönyvekről, taneszközökről, ruházati, és más felszerelésekről. Tájékoztatjuk őket a kötelező 

olvasmányokról és arról, hogy milyen segítséget tud nyújtani az intézmény a kiadások csökkentéséhez. 

Az ingyenes tankönyvellátás biztosítására az iskolának több lehetősége is van.  

 Az iskolától történő tankönyvkölcsönzéssel, 

 használt tankönyvek biztosításával, 

Iskolánkban az ingyenes tankönyvellátás rendje: 

 az iskola tartós tankönyvet rendel adott tantárgyból (a matematika műveltségterület kivételével), ha 

ilyen előfordul a tankönyvjegyzéken. 

 az ingyenes tartós tankönyveket az iskola könyvtári állományába vesszük, a tartósként nem 

használható munkafüzetek, feladatlapok kivételével 

 a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsájtjuk. 

A tankönyvek kölcsönzése: 

 Tartós tankönyveinket az állománytól elkülönítve tartjuk nyilván. 

 Tartós tankönyvek, illetve munkáltatói használatú könyvek a tanév utolsó hetéig kölcsönözhetőek.  

  Minden tanév elején a diákok vagy szülők aláírásukkal igazolják a tankönyvek átvételét. 

 A kölcsönző anyagilag felel a tankönyvek állapotáért és elvesztésért. Tanulók esetében a szülő a 

felelős. Az ingyenes tankönyveket a tanulók kötelesek a tanév végén további használatra alkalmas 

állapotban visszaadni. (tisztán, aláhúzásoktól és kitöltésektől mentesen) Amennyiben a könyvtáros 

úgy ítéli meg, hogy a tankönyv ennek a követelménynek nem felel meg, a tanuló köteles 

megtéríteni az aktuális árat. 

 A tanulók a tankönyveket egy tanévre kölcsönzik. Kivételt képez, ha az adott tankönyv, tartós 

tankönyv a tantárgyi felkészüléshez több tanéven keresztül szükséges. 

 A meghatározott tanévre szóló tankönyvek visszaszolgáltatására az utolsó tanítási héten kerül sor. 
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 A kikölcsönzött tankönyv rongálása, elvesztése esetén a kárt meg kell téríteni az elhasználódás 

mértékének megfelelő értékben. 

 Elvárható, hogy a tankönyv három évig, a tartós tankönyv pedig legalább négy évig használható 

legyen. 

Ezt először a 2013/2014. tanévi tankönyvrendelés során kell alkalmazni az általános iskolák első 

évfolyamai vonatkozásában, majd azt követően tanévenként felmenő rendszerben.  

A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás jelentősen módosult rendjét határozza meg. Ez a 

következőket írja elő. 

  

32. § (5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által 

térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a pedagógus-

kézikönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, a továbbiakban az iskolai könyvtári 

állományban elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola 

házirendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. 

(8) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat 

beszerzésének módját, továbbá e rendeletben nem szabályozott kérdéseit az iskola házirendjében kell 

meghatározni. 

 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományból 

biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus 

kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 

  

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott 

tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé 

teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus 

formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő 

nyilatkozatát. 

 

2. Étkezési támogatás 

A mindenkori költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint az intézményi térítési díj 

összegéből kedvezményt kell biztosítani azon tanulók részére, akik  

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek 

- három vagy többgyermekes családban élnek 

- tartósan betegek, vagy sajátos nevelésű igényűek 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető figyelembe. A térítési díj kedvezményére való 

jogosultságot a szülő nyilatkozatával, a tartós betegségről szóló orvosi igazolással, a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásról szóló határozattal kell igazolni. 

Az étkezési térítési díjakat havonta, előre, minden hó 15. napjáig személyesen az iskola gazdasági 

ügyintézőjének kell befizetni.  
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Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra 

elszámolja.  

3. Egyéb térítési díjak 

Az iskola által biztosított ingyenes szolgáltatásokon kívül meghatározhat olyan tanórán kívüli 

foglalkozásokat (pl. kirándulások) amelyek fizetési kötelezettséggel járnak a szülő részéről. Ezekről 

a foglalkozásokról kötelező írásban kikérni a szülő véleményét legalább 1 héttel a foglalkozás előtt. 

Az intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok összegéről 

tájékoztatni kell az iskola igazgatóját, aki iskolavezetőségi értekezleten többségi szavaztatással 

dönt a program megvalósításának lehetőségéről 
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Mellékletek 
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1. számú melléklet 

Testnevelés házirend 

1. A testnevelés órára érkező osztályok a tornaterem hátsó bejáratánál sorakoznak. Az öltözőt elfoglalni 

csak a felelősök engedélyével szabad, ha azt már az előző osztály elhagyta. 

 2. Az osztály felel a zuhanyzó, wc és az öltöző rendjéért és tisztaságáért, amit a felelősök érkezéskor és 

távozáskor ellenőriznek. 

 3. A tornaterem előterébe és a tornaterembe ételt, innivalót bevinni, azokban étkezni nem szabad. 

 4. Az öltözőben, tornateremben ügyelni kell a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére. Ha sérülés, baleset 

történik, illetve a felszerelés vagy a sportszerek megrongálódnak, azt a tanulók haladéktalanul jelezzék a 

testnevelőnek. 

 5. A tornateremben tartózkodni csak tanári felügyelettel szabad. 

 6. Az órákat, ékszereket, értéktárgyakat a felelősök összegyűjtik, és megőrzésre átadják a testnevelőknek. 

Felelősséget csak a leadott tárgyakért vállal az iskola. Az öltözők testnevelés órák alatti zárva tartásáról a 

testnevelő gondoskodik. 

 7. Becsengetéskor a tanulók fegyelmezetten várják a testnevelőt. 

 8. Felszerelés a testnevelés órákon, illetve a sportfoglalkozásokon: napközbeni viseletre nem használt 

tornacipő és fehér zokni, melegítő (időjárásnak megfelelően ajánlott), minta nélküli fehér póló, (lehetőleg 

fekete) rövidnadrág. 

 9. Testnevelés órán tilos viselni minden olyan tárgyat, amely balesetet okozhat (pl. nyaklánc, bokalánc, 

karkötő, óra, gyűrű, lelógó fülbevaló stb.). 

10. A hosszú hajat testnevelés órákon összefogva kell viselni. 

11. Felmentést testnevelés óra alól csak orvosi igazolással, indokolt esetben a szülő írásbeli kérésére 

fogadunk el. 

12. Részleges felmentést kaphat az a tanuló, aki betegsége, sérülése vagy egyéb okok miatt nem minden 

feladat elvégzésére alkalmas. Ezt a kérést a tanuló testnevelés óra előtt jelezze a testnevelőnek. 

13. A gyógytestneveléses tanulók közül az I. és a II/ a kategóriába tartozók a testnevelés órán részt 

vesznek, a szintjüknek megfelelő feladatokat elvégzik. A II/b és III. kategóriába soroltak a testnevelés órán 

a munkában nem vesznek részt. 

14. A felmentett tanulók óra alatt a testnevelés óra helyszínén tartózkodnak, azt csak testnevelő 

engedélyével hagyhatják el. 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető! 
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2. számú melléklet 

Géptermi rend 

1. A számítógépteremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek 

benntartózkodását a szaktanár engedélyezheti. 

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. Idegen személy csak 

felügyelet mellett tartózkodhat gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért a kijelölt 

személy a felelős. 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A 

géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy a felelős. 

4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 

7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást  

csak a rendszergazda végezhet. 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó 

berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (tűz- és betörésjelző) műszaki állapotát 

folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell 

a működésükért felelős megbízottaknak. 

11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell elégíteni a 

szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó 

érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, 

átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 

12. Tilos: a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és 

más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, 

13. Tilos: mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz, 

hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 

14. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt. 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető! 



42 

3. számú melléklet 

BELSŐ HÁZIREND  

1. A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskolában az állami tanterv szerint folyik az 

oktatás, feleleveníti a nemzeti hagyományokat, és első helyre helyezi a keresztény szellemű 

nevelést és annak gyakoroltatását. Ez a belső házirend része az iskola házirendjének, melynek teljes 

körű megismerése mindenki joga és kötelessége.  

2. Az iskola tanulói szabad iskolaválasztás alapján szerveződnek azoknak a családoknak a 

gyermekeiből, akik elfogadják és megtartják a keresztény erkölcsi tanításokat, valamint 

hozzájárulnak, hogy gyermekük keresztény erkölcs szerint nevelődjék.  

3. Minden napközi otthont és tanulószobát igénylő tanuló felvételt nyer. A tanulószobában 

szaktanárok biztosítják a differenciált képességfejlesztést és a gyengébb tanulók felzárkóztatását.  

4. Az iskolát minden reggel 600 - kor nyitjuk, a gyerekek 730 és 745 között érkezzenek. A tanítás reggel 

800-kor kezdődik hétfőtől péntekig. A napközi foglalkozás 1630-ig tart. A napközis tanóra feladata 

az írásbeli munka elvégzése és a napi tananyag gyakorlása.  

5. Ima: reggel első óra előtt és a tanítási nap végén, valamint az étkezések előtt és után.  

6. Vasárnapi és ünnepnapi szentmisén, ill. istentiszteleten a tanulók megjelenése ajánlott.  

7. Az iskola fegyelmi követelményei, melyek a tanulók magatartásának minősítését is meghatározzák:  

 Kulturált viselkedés az iskola közösségében és az iskola épületén kívül.   

 A tanári testület minden tagjának utasítását a tanulónak meg kell tartani.  

 A tanuló beszédstílusa és viselkedése minden körülmények között kulturált legyen.  

 Kerülje el a veszekedést, ne tartson haragot, engedelmes és béketűrő legyen.  

 Iskolai felszerelése hiánytalan, használható, gondozott legyen! A füzetekbe, tankönyvekbe, 

azok borítójára firkálni tilos! Az ingyenes tankönyveket a tanulók kötelesek a tanév végén 

további használatra alkalmas állapotban visszaadni. (tisztán, aláhúzásoktól és kitöltésektől 

mentesen) Amennyiben a könyvtáros úgy ítéli meg, hogy a tankönyv ennek a követelménynek 

nem felel meg, a tanuló köteles megtéríteni az aktuális árat. 

 Az iskola a tudás megszerzésének, erkölcsi szabályok gyakoroltatásának elsődleges helye, ezért 

a rendzavarás, lárma, iskolai felszerelések károsítása, trágár beszéd nem megengedett.  

 Az iskolai berendezésekben szándékosan, illetve a nem megengedett magatartásból származó 

okozott kárt a szülőknek meg kell téríteni. A délelőtti és a délutáni foglalkozások után a 

tantermet rendbe téve kell elhagyni. A nevelő ellenőrizze: az ablakok, ajtók zárva vannak-e. 

 Az iskola területét foglalkozások alatt a tanuló csak engedéllyel hagyhatja el. Az iskolába 

érkezés és távozás csak csendben, kulturáltan történhet. A tanuló minden speciális 

foglalkozásra és testnevelés órára csak nevelői kísérettel mehet.  

 A tornatermet és a számítástechnika termet nevelő nyitja és zárja.  
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 Az iskolába saját játékot és hangszert hozni csak nevelő engedélyével szabad.  

 A tanítási órák, napközi foglalkozások idején szülők az iskola területén ne tartózkodjanak.  

 A délutáni foglalkozásokról, amennyiben az nem a képességeinek megfelelő, illetve a délelőtti 

foglalkozás rovására megy, az igazgató adhat felmentést. 

 Az előre látható mulasztásokat bejelenteni, az indokolt és betegség miatti hiányzásokat igazolni 

kell. A szülők gyermekeiket sajátkezű írásukkal a tájékoztatón keresztül kérhetik el. 

 Az iskolában hordott ékszerekért felelősséget nem vállalunk. 

 Az iskolába hozott, a tanulmányi munkához, illetve az iskolai élethez szükségtelen tárgyakért 

(pl.: mobiltelefon, walkman, pénz stb.) felelősséget nem vállalunk. 

 Az iskola munkatervében meghatározott ünnepnapokon a tanulók megjelenése ünnepélyes 

legyen. A közös ünnepélyeken, rendezvényeken a tanulók viseljék az ünneplő ruhát. 

 Tilos az esztétikailag kifogásolható ruhák, kiegészítők viselete. Tilos a haj-, köröm- , arcfestés, 

valamint a fiúknak a fülbevaló viselése, testékszer. Tilos az esztétikailag kifogásolható, az 

oktatás szempontjából hátrányos hajviselet.  

 Az iskola legfontosabb fegyelmi követelményeit a tanulóknak az iskolán kívül tanítási 

szünetekben is meg kell tartani.  

8. A keresztény szellemű iskolai oktatás, szakkörök és valamennyi választható délutáni program 

ingyenes.  

9. Az iskola igazgatója az osztályok vezetésével osztályfőnököket, napközis csoportvezetőket bíz 

meg, akiktől a szülők tájékozódhatnak gyermekük iskolai munkája felől.  

10. Az iskola életével kapcsolatos eseményekről a szülők szülői értekezleten és fogadóórákon, illetve a 

pedagógusokkal egyeztetett időpontban személyesen vagy telefonon kapnak tájékoztatást, melyre 

tájékoztatón keresztül kapnak meghívást. 

11. A tanulóknak az iskola területén a keresztény szokás szerint " Dicsértessék a Jézus Krisztus! " –t 

vagy a napszaknak megfelelően kell köszönni. 

12. Az iskoláskorú gyermekeknek az alkoholfogyasztás, dohányzás és minden egyéb az egészségre 

ártalmas tevékenység tilos! 

13. Iskolán belül és iskolán kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros 

élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 

14. Egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat be kell tartatni. Az elvárható 

magatartásformák megvalósítása a cél. 

15. Az iskola házirendjét minden tanuló köteles megtartani, a tantestület minden tagja és a tanulók 

szülei pedig ebben tevékeny támogatói legyenek a tanulóknak.  

16. Kérjük diákjainkat, hogy mobiltelefonjaikat az iskola területén ne használják! Az iskolában kép- és 

hangfelvétel készítése tilos, amennyiben az érintettek engedélye nélkül mégis készül ilyen felvétel 
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esetleg megjelenítik- nyilvánosságra hozzák azt bármilyen formában, akkor azt büntetőjogi 

felelősségre vonás követi.  

17. Az iskola dolgozóira és tanulóira vonatkozó egyéb előírásokat a teljes házirend tartalmazza, 

melynek hiányos ismerete nem mentesít senkit sem cselekedeteinek következményitől. 
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4.számú melléklet 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és  évfolyamonkénti követelményei 

1.évfolyam 

Magyar nyelv- és irodalom 

 A tanuló érthetően, összefüggő mondatokban beszéljen, legyen tisztában a szóbeli 

 kommunikáció legalapvetőbb szabályaival, alkalmazza őket. 

 Értse meg a felnőttek és társai szóbeli közléseit, az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. A 

 kérdésekre értelmesen válaszoljon. 

 Aktivizálja szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

 Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének 

 udvarias nyelvi formáit. 

 Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. 

 Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

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

 Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. 

 Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. 

 írása legyen rendezett, pontos. 

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

 alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. 

 Jelölje helyesen a j hangot 15–20 begyakorolt szóban. 

 Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

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

 érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. 

 Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

Matematika 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. 

 Halmazalkotás. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

 Közös tulajdonság felismerése, megnevezése. 

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

Számtan, algebra 

 Számok írása, olvasása (20-as számkör).  
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 Számok helye a számegyenesen. 

 Számszomszédok értése. 

 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

 Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. 

 Összeadás, kivonás, szóban és írásban. 

 Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

 Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 

Geometria 

 Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

 Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

 A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Környezetismeret 

 Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése.  

 Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. 

 Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. 

 Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. 

 Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása 

 tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. 

 Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek 

 kivitelezése. 

Ének-zene 

 A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből 

 c’–d” hangterjedelemben. 

 Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat 

 rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

 Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. 

 Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat 

 szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. 
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Vizuális kultúra 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

 eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű 

 figyelembevételével. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, 

 térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 

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

 Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 

 Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, 

 illetve reflektív médiahasználat. 

 Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. 

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel 

kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek). 

Életvitel és gyakorlat 

 A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása. 

 A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros 

 sztereotípiák lebomlása. 

 A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 

 Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások 

 ismerete. 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

 érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

 Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos 

 alakítása. 

 A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

 A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. 

 Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. 

 Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 
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Testnevelés és sport 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 

 A testrészek megnevezése. 

 A fáradás jeleinek felismerése. 

 Az izomzat működésének elemi ismeretei. 

 Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között. 

 Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

 A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete, gyors kialakításuk.  

 A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi 

szempontjainak ismerete.  

 Fegyelmezett gyakorlás eszközzel is. 

 Odafigyelés a társakra, 

 A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

1. Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű 

kombinációkban.  

2. A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

 A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak ismerete.  

 Az eszközök biztonságos és célszerű használata.  

 A feladatok végrehajtásakor pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.  

 A sporteszközök örömteli szabadidős használata. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

 Esztétikus végrehajtásra törekvés, egyszerű tornagyakorlat bemutatásakor. 

 Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.  

 Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és 

csoportban.  

 A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés a tánc közben. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása.  

 Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve 

játékban.  

 Mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
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 Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete, alkalmazása gyakorló és 

feladathelyzetben. 

 A játékból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség felismerése.  

Előkészítő és preventív mozgásformák 

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 

 A testrészek megnevezése. 

 A fáradás jeleinek felismerése. 

 Az izomzat működésének elemi ismeretei. 

 Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között. 

 Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

 A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete, gyors kialakításuk.  

 A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi 

szempontjainak ismerete.  

 Fegyelmezett gyakorlás eszközzel is. 

 Odafigyelés a társakra, 

  A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű 

kombinációkban.  

 A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

 A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak ismerete.  

 Az eszközök biztonságos és célszerű használata.  

 A feladatok végrehajtásakor pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.  

 A sporteszközök örömteli szabadidős használata. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

 Esztétikus végrehajtásra törekvés, egyszerű tornagyakorlat bemutatásakor. 

 Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.  

 Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és 

csoportban.  

 A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés a tánc közben. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása.  

 Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve 

játékban.  
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 Mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

 Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete, alkalmazása gyakorló és 

feladathelyzetben. 

 A játékból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség felismerése.  

 A csapatjátékokban a közös cél fontosságának tudatosulása.  

 A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

 Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.  

 Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

 Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és azok betartása.  

 Tudatos levegővétel. 

 Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

 Bátor vízbeugrás. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

 A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos 

viselkedési szabályának ismerete.  

 A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  

 Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

Hittan 

Követelmények 

  A hit ébresztését és növelését legjobban a hitoktató tanúságtevő élete, Jézusra emlékeztető szeretete 

szolgálja. A gyermek ismerje meg a keresztény élet elemeit és gyakorolja azt: napi imádság, 

rendszeres templomba járás, templomi viselkedés, alapvető imádságok ismerete. 

  Ismerje Jézus életének és tanításának főbb vonásait. Váljon tudatossá benne, hogy ő is az Isten 

gyermekeinek a családjába, az Egyházba tartozik. Legyen személyes kapcsolata Istennel. 
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2. évfolyam 

Magyar nyelv- és irodalom 

 A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, 

 alkalmazza őket. 

 Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. 

 A kérdésekre értelmesen válaszoljon. 

 Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

 Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének 

 udvarias nyelvi formáit. 

 Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. 

 Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. 

 Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

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

 Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. 

 Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. 

 Írása legyen rendezett, pontos. 

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

 alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. 

 Jelölje helyesen a j hangot 25–30 begyakorolt szóban. 

 Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

 Megfelelően alkalmazza a mondatvégi írásjeleket a megismert (kijelentő, kérdő) mondatfajták 

 esetén. 

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

 érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. 

 Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

 Matematika 

 Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, 

 megnevezése. 

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 
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Matematika 

Számtan, algebra 

 Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete. 

 Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

 Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság 

 szerinti összehasonlítása. 

 Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

 Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. 

 Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

 Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

 A műveletek sorrendjének ismerete. 

 Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

 Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

 Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

 kiszámítása. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 

 Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

Geometria 

 Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

 A test és a síkidom megkülönböztetése. 

 Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

 Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

 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. 

 Valószínűség, statisztika 

 Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Környezetismeret 

 Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. 

 Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. 

 Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása. 

 Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése. 

 Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. 
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 Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. 

 Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz 

 illő szokások. 

 Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása 

 tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. 

 Mesterséges és természetes anyagok megkülönböztetése. 

 halmazállapotok felismerése. 

 Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek 

 kivitelezése. 

 Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. 

 Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára. 

Angol nyelv 

Témakörök: 

 Bemutatkozás 

 Napszakok 

 Számok 

 Színek 

 Állatok 

 Család 

 Testrészek 

 Ételek, italok 

 Évszakok 

 

A továbbhaladáshoz szükséges követelmények: 

 Tudja önmagát és társát röviden bemutatni. 

 Köszönjön a napszaknak megfelelően. 

 Tudjon számolni 1-10-ig. 

 Legyen képes azonosítani a színeket. 

 Alkosson rövid egyszerű mondatokat a színekkel. 

 Ismerjen 10-12 állatnevet. 

 Jellemezze röviden a tanult állatokat. 

 Mutassa be röviden a családját. 

 Legyen képes azonosítani a testrészeket. 

 Ismerjen 10-15 étel, ital nevet. 

 Tudja kifejezni, hogy szereti vagy nem szereti az ételeket, italokat. 
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 Ismerje az évszakok neveit és alkosson velük rövid mondatokat. 

 Tudja azonosítani megnevezni az iskolai tárgyakat. 

 Ismerjen legalább 4-5 mondókát és 2-3 angol dalt. 

Német nyelv 

Legyen képes a tanuló: 

 a német nyelven vezetett tanórát követni, a tanár utasításaira helyesen cselekedni, 

 a napszaknak megfelelően köszönni, 

 mondatmodellek alapján önálló mondatalkotásra, (Die Pflaume ist blau.) 

 határozott névelővel egyszerű mondatokat alkotni, 

 határozókat használni (hely: itt-ott, elől-hátul, fent-lent, balra-jobbra), 

 színeket mondatban alkalmazni (fekete-fehér, kék, piros, sárga, zöld, barna), 

 családtagjaikat bemutatni, 

 12-ig számolni, 

 rövid párbeszédet folytatni, helyesen kérdezni és felelni, (Wer bist du? Wie alt bist du? Wie   

 geht es dir? Wie ist ….) 

 a tárgyalt témákkal kapcsolatban egyszerű mondatokat alkotni, (iskola, állatok) 

 igéket kijelentő mód E/3. illv.  T/3. jelen időben használni, egyszerű mondatokat alkotni,  

 3-4 verset elmondani; és három dalt elénekelni. 

Ének-zene 

 A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből 

 c’–d” hangterjedelemben. 

 Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat 

 rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. 

 Ismernek 15 egyházi éneket, és képesek a közösséggel együtt elénekelni, a liturgikus 

 alkalmakkor. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

 Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. 

 A 2/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

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

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 

 szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. 

 A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról 

 szolmizálva éneklik. 

 Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat 
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 szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. 

 Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. 

 Ismereteket szereznek a hangszerekről. 

 Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket. 

Vizuális kultúra 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

 eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű 

 figyelembevételével. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, 

 térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 

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

 Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 

 Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, 

 illetve reflektív médiahasználat. 

 Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. 

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel 

 kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek). 

Életvitel és gyakorlat 

 A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása. 

 Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

 A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros 

 sztereotípiák lebomlása. 

 A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 

 Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások 

 ismerete. 

 Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

 érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

 Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás. 



56 

 Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, hivatások 

 bemutatott jellemzőinek ismerete. 

 Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

 Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos 

 alakítása. 

 Építés mintakövetéssel és önállóan. 

 Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

 A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

 Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

 A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. 

 Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes 

 járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) 

 szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

 Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 

Testnevelés és sport 

A fejlesztés várt eredményei a 2. évfolyam végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 

 A testrészek megnevezése. 

 A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

 A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 

 Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzete 

beállítása. 

 Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

 A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.  

 A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi 

szempontjainak ismerete.  

 Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. 

 Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése. A mozgás és a nyugalom harmóniájának 

felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű 

kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű 

felhasználásával.  
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 A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

 A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a vezető 

műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  

 Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.  

 A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.  

 A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

 Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű 

tornagyakorlat bemutatása. 

 Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.  

 Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és 

csoportban.  

 A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete.  

 Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve 

játékban.  

 Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

 Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

 Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő 

kisjátékokban. 

 A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség 

felismerése.  

 A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél 

fontosságának tudatosulása.  

 A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

 Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 

 A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

 A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  

 Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

 Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és azok betartása.  

 Tudatos levegővétel. 
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 Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

 Bátor vízbeugrás. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

 Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. 

 A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos 

viselkedési szabályának ismerete.  

 A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  

 Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete 

Hittan 

Követelmények 

 A gyermek ismerje Jézus életének és tanításának főbb mozzanatait, különös tekintettel az 

Eukarisztia, a bűnbánat és a bűnbocsánattal kapcsolatos vonatkozásokra. Ismerje fel Jézus csodáiban isteni 

erejét és irántunk való szeretetét, és azt őszinte jóra törekvéssel viszonozza. Természetes követelmény: a 

rendszeres imádság, a megbízható kötelességteljesítés, az örömteli szentmisére járás és áldozatvállalás, 

figyelmesség és jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein. 

 



59 

3. évfolyam 

Magyar nyelv- és irodalom 

 A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. 

 Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

 Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

 beszélgető partneréhez. 

 Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös 

 élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. 

 A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse. 

 Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

 Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. 

 Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

 Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

 Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel 

irányítani. 

 Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. 

 A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

 Használja az ismert kézikönyveket. 

 A memoritereket szöveghűen mondja el. 

 Adott vagy választott témáról 5–7 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási 

 ismeretek alkalmazásával. 

 Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. 

 A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

 Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

 Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. 

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

 érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. 

 Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

 Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön. 
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Matematika 

 Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 

 1000-es számkörben. 

 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 1000-es számkörben. 

 Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben. 

 A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

 Fejben számolás százas számkörben. 

 A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

 Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveleti sorrend ismerete, 

 alkalmazása. 

 Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egyjegyű, számmal 

 írásban. 

 Műveletek ellenőrzése. 

 Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, 

 ellenőrzés. 

 Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, 

 készítése. 

 A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

 Geometria 

 Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

 Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, 

 jellemzőik. 

 A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

 Informatikai ismeretek 

 Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata. 

 Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

 Együttműködés interaktív tábla használatánál. 
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Környezetismeret 

 Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő 

helyzetekben. 

 A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok 

becslése. 

 Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az 

 élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

 Egy természetes életközösség bemutatása. 

 Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének 

ismerete. 

 Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a 

problémák megoldásában. 

Angol nyelv 

Beszédértés 
 A tanuló értse meg az ismerős szavakat a személyére és családjára vonatkozóan; 

 az óravezetéshez illetve az elsajátítandó tananyaghoz szükséges kérdéseket, utasításokat. 

Beszédkészség 

A tanuló legyen 

 képesmegnevezni ismert dolgokat; 

 4-5 dalt, mondókát, kiszámolót reprodukálni megközelítőleg helyes hanglejtéssel szavakat, egyszerű 

mondatokat ismételni; 

 a magyartól eltérő írásjegyeket felismerni és hangoztatni; 

 egy szóval vagy hiányos mondattal válaszolni az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre. 

Írás 

A tanuló legyen képes 

 egyszerű szöveget lemásolni illetve tollbamondás után leírni; 

 egyszerű kifejezéseket emlékezetből leírni. 

Szókincs 

 A tanuló szókincse kb. 200 aktív, 150 passzív szóból, kifejezésből álljon. 

Német nyelv 

Legyen képes a tanuló: 

 bemutatkozni, ill. másokat bemutatni (családtagok), 

 lakóhelyét megadni (Ich komme…..), 

 a különböző köszönési formákat használni, 

 a legfontosabb tárgyakat a házban és a lakásban bemutatni,  
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 otthon helyiségeit (nappali, gyerekszoba, konyha) és berendezési tárgyait bemutatni,   

 jellemezni, 

 az iskola, az osztály berendezési tárgyait megnevezni, 

 megnevezni a környezetünkben előforduló állatokat és növényeket, illv. az ezekhez  

 kapcsolódó tulajdonságokat,  

 az iskolai utasításokat, óravezetést megérteni, 

 külső és belső tulajdonságokat megnevezni, 

 a sein ige kijelentő mód, jelen idejű alakjait alkalmazni, 

 a létige helyét a kijelentő és a kiegészítendő kérdő mondatokban helyesen használni,  

 kiegészítendő kérdő mondatot alkotni (wer, was, wo, wie) 

 az egyenes – fordított szórendet alkalmazni,  

 a főneveket személyes névmással helyettesíteni (er, sie, es) 

 eldöntendő kérdő mondatot alkotni és arra reagálni (ja, nein), tagadás 

 határozatlan névelőt használni (ein, eine) 

Ének-zene 

 A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény)el tudnak énekelni emlékezetből a- 

 e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. 

 A népdalokat csokorba szedve is éneklik. 

 Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok élményekből 

 kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. 

 Képesek 20 egyházi éneket (népének, gregorián dallam, taizei ének), a közösséggel együtt 

 elénekelni, a liturgikus alkalmakkor. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

 Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. 

 A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik 

 kottaképről (kézjel, betűkotta). 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. 

 Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, 

 variáció) meg tudják fogalmazni. 

 Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. 
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Vizuális kultúra 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, 

 ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok 

 használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további 

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

 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására 

 a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornakmegfelelően. 

 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. 

 Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, 

 rövid, egyszerű történet megformálása. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése. 

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése. 

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, 

alkalmazása. 

 A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok 

elsajátítása, alkalmazása. 

 Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése. 

Életvitel és gyakorlat 

 Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és 

begyakorlása. 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

 érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

 Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

 A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

 A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

 Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

 Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

Testnevelés és sport 

A fejlesztés várt eredményei a 3. évfolyam végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

 Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása, zenére is. 
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 A levezetés helyének megértése. 

 A légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.  

 A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák kialakítása.  

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek bemutatása. 

 A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása. 

 A játékok, versenyek során  a magatartási szabályrendszer betartása és a sportszerű viselkedés 

erősítése.  

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

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

 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott 

energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

 A játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.  

 A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok mozgástanulási 

szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

 A manipulatív természetes mozgásformák végrehajtása. 

 A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott energiabefektetéssel.  

 A rendszeres gyakorlás és siker mellett a fejlődés pozitív élményének megerősödése. 

 A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

 A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban 

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

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

 Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások. 

 Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag 

stabil egyensúlyi helyzet. 

 A tempóváltozások érzékelése és követése. 

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

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, pontos végrehajtásra 

törekvés, változó körülmények között. 

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

játékban. 

 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

 A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 
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 A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

 A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

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

 Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

 Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 

 Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

 A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

 A sportszerű viselkedés értékké válása. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

 Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

 Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

 A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.  

 A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

 A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

 Az saját agresszió kezelése. 

 Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

 Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 

 Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 

 A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

 Legalább 3 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

 A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának ismerete, alkalmazása.  

 A szabadidős mozgásformák felhasználása szabad játéktevékenység során. 

 A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások 

ismerete. 

Hittan 

Követelmények 

 A gyermek ismerje az Istennel való szeretetkapcsolat alapvető fogalmait. A megváltás fogalmát 

ebben a korban alapozzuk meg, amikor annak egyes elemeit tárgyaljuk: kegyelem, bűn, áldozat, jóvátétel... 

Vegyük figyelembe, hogy a gyerek még csak konkrét fogalmakkal tud gondolkodni, ezért ne 

boncolgassunk teológiai, üdvtörténeti vagy más, korának meg nem felelő kérdéseket. Ügyeljünk a 

következetesen helyes szóhasználatra és a túlzásokat kerülő, őszinte áhítatra. Elégedjünk meg a korának 

megfelelő szinten elsajátított fogalmakkal, de azokat úgy alapozzuk meg, hogy később is lehessen rájuk 
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építeni. Ne gyakoroltassunk be velük olyan felesleges, gyermekes imádságokat vagy magatartásformákat, 

amelyek később akadályoznák harmonikus fejlődését. 
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4. évfolyam 

Magyar nyelv- és irodalom 

 A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. 

 Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

 Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. 

 Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez. 

 Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös 

 élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. 

 A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse. 

 Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

 Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. 

 Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

 Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

 Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel 

 irányítani. 

 Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. 

 A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

 Használja az ismert kézikönyveket. 

 A memoritereket szöveghűen mondja el. 

 Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási 

 ismeretek alkalmazásával. 

 Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

 Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. 

 A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

 Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

 Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. 

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

 érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. 

 Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

 Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön. 
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Matematika 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 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. 

 Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

Számtan, algebra 

 Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 

 10 000-es számkörben. 

 Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

 Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése 

 szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. 

 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben. 

 Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben. 

 A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

 Fejben számolás százas számkörben. 

 A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

 Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek tulajdonságainak, 

 tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete, 

 alkalmazása. 

 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. 

 Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, 

 készítése. 

 Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 

 A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

Geometria 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek. 

 A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Átváltások szomszédos 
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 mértékegységek között. 

 Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

 Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, 

 jellemzőik. 

 Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

 A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

 Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. 

 Gömb felismerése. 

 Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, 

 színezéssel. 

 Négyzet, téglalap kerülete. 

 Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. 

Valószínűség, statisztika 

 Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak értelmezése. 

 Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos 

 tapasztalati ismerete. 

 Informatikai ismeretek 

 Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata. 

 Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

 Együttműködés interaktív tábla használatánál. 

Környezetismeret 

 Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az 

 egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

 Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő 

 helyzetekben. 

 A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok 

 becslése. 

 Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

 egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

 A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok 

 szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, 

 illetve felépítésében. 

 Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az 
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 élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

 Egy természetes életközösség bemutatása. 

 Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel 

 kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete. 

 Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének 

 ismerete. 

 Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a 

 problémák megoldásában. 

Angol nyelv 

Beszédértés 
A tanuló 

  az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kéréseket, utasításokat, azokra 

cselekvéssel válaszol; 

 megérti a hozzá intézett gondosan és lassan megfogalmazott kérdéseket. 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 ismert dolgokat megnevezni; 

 5-6 dalt, mondókát, kiszámolót reprodukálni; 

 kifejezni a tudást illetve a nem tudást (can / cannot); 

 véleményt nyilvánítani (like / don’t like); 

 néhány ismeretlen szót is tartalmazó egyszerű, rövid szöveget megközelítőleg helyes hanglejtéssel felolvasni 

Olvasott szöveg értés  

A tanuló legyen képes 

 felismerni a tanult szavak írott alakját; 

 megérteni az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat; 

 megtalálni információkat ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben. 

Írás 

A tanuló legyen képes 

  –a tanult témakörhöz kapcsolódó egyszerű, rövid szöveget tollbamondás után lejegyezni. 

Szókincs 

 A tanuló szókincse kb. 350 aktív, 150 passzív szóból, kifejezésből álljon. 

Német nyelv 

Legyen képes a tanuló: 

 a főbb testrészeket megnevezni, 

 20-ig számolni 

 hobbi, szabadidős tevékenységeket megnevezni 
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 állatkerti, erdei állatokat, növényeket megnevezni 

 a vidéki és városi élet jellemzőit megnevezni, 

 a hét napjait, tantárgyakat megnevezni, órarendet bemutatni, 

 megnevezni az évszakokat, kedvenc évszakáról beszélni, 

Ének-zene 

 A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény)el tudnak énekelni emlékezetből a- 

 e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. 

 A népdalokat csokorba szedve is éneklik. 

 Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok élményekből 

 kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. 

 Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy 

 betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. 

 Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, kánon). 

 Képesek 20 egyházi éneket (népének, gregorián dallam, taizei ének), a közösséggel együtt 

 elénekelni, a liturgikus alkalmakkor. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

 Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. 

 A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik 

 kottaképről (kézjel, betűkotta). 

 Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. 

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan 

 szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. 

 A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és 

 hangjegyről szolmizálják. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. 

 Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. 

 Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, 

 variáció) meg tudják fogalmazni. 

 Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. 

 A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, 

 amelyre építve a zenei stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 
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Vizuális kultúra 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, 

 ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása. 

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

 rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok 

 használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve. 

 Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli 

 szükségletek felismerése. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további 

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

 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására 

 a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak 

 megfelelően. 

 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás. 

 A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi 

 hatásának felismerése. 

 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. 

 Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, 

 rövid, egyszerű történet megformálása. 

 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak 

 elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése. 

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése. 

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, 

 alkalmazása. 

 A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok 

 elsajátítása, alkalmazása. 

 Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése. 

 Az emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, 

 amelyek befolyásolják azok hatását). 

 A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek 

 felismerése. 
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 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek 

 felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

Életvitel és gyakorlat 

 Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása 

 és begyakorlása. 

 Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

 Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése 

 tárgyalkotáskor). 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

 érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

 Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

 Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

 A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

 A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

 Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

 Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása 

Testnevelés és sport 

A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

 Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 

 Önálló pulzusmérés. 

 A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 

 A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légző gyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.  

 A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.  

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

 A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása. 

 A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer 

betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

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

alkalmazása a gyakorlatban. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

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

energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

 A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.  

 A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok mozgástanulási 

szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

 A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 

 A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott energiabefektetéssel.  

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

megerősödése. 

 A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

 A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

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

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

 Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

 Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag 

stabil egyensúlyi helyzet. 

 A tempóváltozások érzékelése és követése. 

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

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve 

történő végrehajtása, változó körülmények között. 

 A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

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

játékban. 

 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

 A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

 A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

 A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

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

 Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

 Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 

 Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 
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 A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

 A sportszerű viselkedés értékké válása. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

 Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

 Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

 A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.  

 A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

 A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

 Az saját agresszió kezelése. 

 Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

 Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 

 Fejesugrással vízbe ugrás. 

 Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 

 A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

 Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

 A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és 

taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

 A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása szabad játéktevékenység 

során. 

 A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások 

ismerete. 

Hittan 

Követelmények 

 A gyermek ismerje fel az üdvtörténet egyes eseményeiben Isten üzenetét. Csodálkozzon rá az 

előképekre, ismerje fel beteljesülésüket az újszövetségben. Legyen fogalma az ószövetség nagy 

korszakainak egyes eseményeiről. Ismerje a tanító elbeszélések tanulságát, tudjon nyitott lélekkel figyelni 

Isten üzenetére, és tudja azt megvalósítani saját életében. További követelmény, hogy a gyerekek ne csak 

szentmisére járjanak, hanem rendszeresen áldozzanak, és évente legalább ötször elvégezzék 

szentgyónásukat. A felkészülésre felhasználhatunk egy-egy hittanórát, de a szentgyónásukat külön időben 

végezzék, esetleg egy-egy délutáni, koraesti bűnbánati liturgiához kapcsolódóan. Fontos, hogy ebben a 

gyakorlatukban következetesek legyünk. Ezt a követelményt azonban nagyon diszkréten kell kezelni, 

rávezetve őket arra, hogy tudatosan keressék a gyónási alkalmat, esetleg más templomban is. 

Figyelmeztessük őket, hogy lehetőleg ne szentmise alatt menjenek gyónni. Segítsük őket az áldozás utáni 

imádkozásban és késztessük őket az egyre tudatosabb önnevelésre: Jézus kedvéért akarok jobb lenni!  
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5. évfolyam 

Magyar Nyelv 

 Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, 

továbbadására.  

 Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. 

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

SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni.  

 Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

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

szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat 

megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő 

források). 

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

olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  

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

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

szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 

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

 Tudja a kommunikáció fogalmát, a folyamat tényezőit. 

 Ismeri a hangok fajtáit, tudja jellemezni őket, és felismeri  a hangtörvényeket. 

 Tudja a szavakat szótőre és toldalékra bontani, a toldalékok fajtáit megnevezni. 

 Biztosan tud betűrendbe sorolni és szótagolni. 

 Ismeri a hangalak és jelentés kapcsolata alapján a szavak csoportjait. 

Magyar irodalom 

 A tanuló meg tudja nevezni a mesetípusokat példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete 

említésével három népdalt. 

 Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között.  

 El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. Felismeri a felező tizenkettesről, hogy az 

ütemhangsúlyos verselésű.  

 Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól.  

 Ismeri a János vitéz történetét.  
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 El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti 

egységeket.  

 Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, A Pál utcai fiúk,egyéb 

olvasmányok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő 

költemény.  

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

 Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető 

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

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

 Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat, hasonlatokat, 

megszemélyesítéseket. 

 Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, 

megszemélyesítés, dal, rím, ritmus, motívum, konfliktus. 

 Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

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

álláspontokat,  

 képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

Matematika 

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. 

 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. 
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 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 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 

 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

 Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

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

Történelem 

 Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar 

kultúrkincs élményszerű megismerésével.  

 A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének Az egyetemes emberi értékek 

elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű 

megismerésével.  

 A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. 

 A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő 

ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 

 Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése. 

 A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 

amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 
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 Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 

megkülönböztetni. 

 Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását, 

egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak. 

 Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők 

csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. 

 Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai 

számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

 A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 

amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 

Angol nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

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

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűr.  

Beszédkészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  

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

 megértési probléma esetén segítséget kér. Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  

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

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

Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.  

Német nyelv 

Legyen képes a tanuló: 

 házat/ lakást bemutatni 

 élelmiszereket vásárolni, megnevezni 

 házimunkákról beszélni, megnevezni 
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 legfontosabb élelmiszereket, ételeket (reggeli és vacsora) megnevezni 

 napirendről beszélni 

 legfontosabb ruhadarabokat megnevezni és jellemezni 

 felszólító módot képezni, 

 birtokos névmásokat használni (mein/dein), 

 100-ig számolni, 

 főnevek részes esetét képezni, 

 a személyes névmások részes esetű alakjait használni, 

 páros kötőszavakat alkalmazni (sowohl-als auch, entweder-oder, weder-noch) 

 óra - időt kifejezni  

Természetismeret 

Az 5. évfolyam végén a tanuló: 

 legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére, 

tapasztalatainak összegzésére és ismertetésére,tudjon tanári irányítással egyénileg és csoportban 

dolgozni, 

 legyen képes az élő és élettelen világ ok-okozati összefüggéseinek felismerésére, példákkal 

történő illusztrálására, 

 használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet és az önálló ismeretszerzés megismert 

technikáit 

 ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot, 

 a térkép jelkulcsának használatával igazodjon el – elemi szinten – Magyarország domborzati-

vízrajzi, közigazgatási és egyszerű tematikus térképein, 

 ismerje az időjárási elemek területi, időbeli változásai közötti összefüggéseket, 

 fogalmazza meg, milyen az aktuális időjárás, 

 tudjon különbséget tenni az időjárás és az éghajlat között, 

 ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit, 

 ismerje fel a legfontosabb felszínformákat a valóságban és a térképen, 

 ismerje fel leírásból, jellemző álló- vagy mozgóképről hazánk nagytájait. Értse a felszínük 

kialakulásában résztvevő folyamatok egymásutániságát, összhatását, 

 tudjon példákat mondani a haza nagytájak természeti-társadalmi-környezeti értékeire, 

 legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni az őszi és a tavaszi kertben megismert 

élőlényeket, 

 ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött szerepét, 

fogyasztásuk egészségügyi szabályait, 
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 tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban 

élnek, 

 ismerje az ember természetformáló munkáját a kultúrnövények kialakulásának és az állatok 

háziasításának folyamatában, 

 ismerje fel és tudja jellemezni a megismert állatok küllemét, testfelépítését, életmódját és az 

emberhez való kapcsolatát, 

 ismerje a háziállatok tenyésztésének célját és az egészséges állattartás ismérveit, 

 rendelkezzen a növényi és állati termékek fogyasztásának elemi egészségügyi ismereteivel és 

gyakorlatával, 

 sajátítsa el és használja a mindennapi életében a helyes fogyasztói magatartás ismereteit, 

 törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok betartására, 

 ismerje fel a környezetében tapasztalható környezetkárosító tevékenységeket, folyamatokat, 

 értse és tudja, hogy élő és élettelen környezetének állapotáért ő is sokat tehet. 

Informatika 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

 ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  

 legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; 

 ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait; 

 tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 

 tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; 

 ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

 tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 

 segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

 tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 

szabályait; 

 ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és 

mozgásgyakorlatokat. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

 tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; 

 ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat 

 ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

 tudjon adatokat táblázatba rendezni. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

 legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 
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 ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

 legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

 a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

 legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

 legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; 

 legyen képes a találatok értelmezésére; 

 legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

 ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

 ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

 ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket. 

  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

 a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat 

megtalálni, és további releváns forrásokat keresni 

Hon- és népismeret 

Hon- és népismeret elvárt eredmények 

 A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos gazdasági 

tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit.  

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

 Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család 

felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról.  

 A megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő 

népismereti tartalmakat. 

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

valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó 

szerepüket a paraszti élet rendjében.  

 Élményszerűen, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles nap, ünnepkör köszöntő vagy 

színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk 

kapcsolódó tevékenységeket. 

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

néprajzi jellemzőit.  

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

tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus kapcsolatban az ember a természettel. 
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Hittan 

Követelmények 

 A tanév során a tanuló ismerje meg az egyházi év legfontosabb ünnepeit, értse meg az adott ünnep 

jelentőségét, annak liturgiáját. Ismerje saját lelkipásztorát, plébániatemplomát. Saját egyház-községében és 

az iskola közös rendezvényein tevékenyen kapcsolódjon bele a szertartásokba. Vállaljon templomi 

szolgálatokat. (ministrálás, felolvasás, éneklés...) Ismerje a leggyakrabban használatos liturgikus tárgyakat, 

jelképeket. A templom az Isten háza. Ismerje a templomi viselkedés szabályait. Tudja mikor, milyen 

módon fejezzük ki tiszteletünket a templomban. (térdhajtás, keresztvetés, főhajtás...) Ismerje és értse meg a 

szentségek lényegét. Tudja, melyik szentséget mikor, milyen körülmények között szolgáltatják ki. Ki lehet 

annak felvevője s ki a kiszolgáltatója. Ismerje a legismertebb szentelményeket. Vallását családi körben is 

gyakorolja. 

Ének-zene 

A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén 

 Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 1 gregorián ének, 2 katonadal 1848–49-ből, 2 

kánon) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és 

egyénileg is.  

 Törekvés a többszólamú éneklésre. 

 A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, 

formaérzékük és dallami készségük. 

 A tanult zenei elemeket felismerik.  

 Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

 Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és 

megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások). 

 A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után.  

 A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét 

(min. 5 alkotás) megismerték. 

Vizuális kultúra 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a 

vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

 Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 

 Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű 

mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 

 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek 

kialakítása. 

 Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása 



84 

különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

Technika, életvitel és gyakorlat 

 Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezetátalakító 

tevékenységgel járó felelősség belátása. 

 Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről. 

 Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű, 

biztonságos használata. 

 Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. 

 Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a 

javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

 Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek 

felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes felismerése, az 

azzal járó felelősség belátása. 

Testnevelés és sport 

A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása, a szervezési feladatokban való 

részvétel. 

A bemelegítés és a sokoldalú előkészítés folyamán törekvés a pontosságra és az intenzitásra. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, a tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető 

szakkifejezéseinek ismeret. 

Úszás:  

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 m-en biztonságos folyamatos úszás. 

Sportjátékok: 

A sportjátékok szabályainak, technikai és taktikai alapjainak ismerete és alkalmazása tanórán kívül is. 

Atlétika: 

A tanult futó-, ugró-, és dobógyakorlatok jártasság szintű ismerete. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. 

Torna jellegű feladatok:  

A testtömeg feletti uralom nem szokványos támaszhelyzetekben és gyakorlatokban. Segítségadás. 

Alternatív környezetben űzhető sportok: 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai bemutatása. A természeti környezetben 

történő sportolás szabályainak betartása. 

Önvédelmi és küzdősportok:  

a tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és alkalmazása. 
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6. évfolyam 

Magyar nyelv  

 Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, 

továbbadására.  

 Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat.  

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

SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni.  

 Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

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

szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat 

megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő 

források). 

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

olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  

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

névmások), valamint a viszonyszók általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó 

főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 

 Tudja a kommunikáció fogalmát, a folyamat tényezőit., nyelvi és nem nyelvi jeleit.  

Magyar irodalom  

 A tanuló meg tudja nevezni a mondatípusokat példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete 

említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a mese és a monda között.  

 El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától.  

 Felismeri az időmértékes és az ütemhangsúlyos verselést.  

 Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól.  

 Ismeri a Toldi történetét. Értelmezni tudja A walesi bárdok című balladát.  

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

egységeket.  

 Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (Toldi, Egri csillagok, egyéb olvasmányok), 

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

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

 Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető 

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

 Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni.  
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 Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat, hasonlatokat, 

megszemélyesítéseket.  

 Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, 

megszemélyesítés, dal, rím, ritmus, motívum, konfliktus, ballada, mítosz.  

 Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

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

álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

Matematika 

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 kifejezések gyakorlati 

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

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott módszerrel. 
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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. 

Történelem 

 Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar 

kultúrkincs élményszerű megismerésével. 

  A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének Az egyetemes emberi értékek 

elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű 

megismerésével.  

 A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. 

 A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő 

ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 

 Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése. 

 Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 

közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

 Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 
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megkülönböztetni. 

 Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő 

mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

 Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen 

befolyásolják. 

 Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek 

létfenntartását. 

 Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, 

illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

 Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek 

alkotnak rétegeket, csoportokat. 

 Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását, 

egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak. 

 Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben 

összekapcsolódnak. 

 Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során. 

 Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen képes a 

korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

 Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők 

csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. 

 Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző 

médiumok anyagából. 

 Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és értelmezésére, 

vizuális vázlatok készítésére. 

 Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 

készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

 Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 

kiselőadást tartani. 

 Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai 

számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

 Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket 

megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni 

vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen. 

 Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére. 
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Angol nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

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

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti. 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol;  

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalál; j 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megért. 

Íráskészség 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 

Német nyelv 

Legyen képes a tanuló: 

 a legfontosabb ünnepeket megnevezni, 

 születésnapi party-t megszervezni, meghívót írni, 

 ajándékot megköszönni, 
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 kikapcsolódással kapcsolatos tevékenységeket megnevezni, 

 felvilágosítást adni, útbaigazítani utcán és a postán  

 Magyarországot és Németországot bemutatni, 

 megnevezni a kontinenseket, óceánokat 

 a legfontosabb közlekedési eszközöket megnevezni 

 birtokos névmásokat összes alakját használni, tárgyesetben is, 

 a hová és hol kérdésre válaszoló elöljárókat alkalmazni (an, auf, in, neben, zwischen, über,  

 unter, vor, hinter) 

 legen-liegen, stellen-stehen, hängen igéket használni 

 csak tárgy- vagy részes esettel álló elöljárószavakat használni (um, bis, für, ohne, entlang,  

 von, mit, zu, bis zu) 

 település és országneveket helyesen használni (nach, in) 

Természetismeret 

A 6. évfolyam végén a tanuló: 

 legyen képes mérések, vizsgálódások önálló végzésére, a megszerzett tapasztalatok elemzésére, 

összegzésére és a mért adatok értékelésére, 

 tudjon vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket – leírás alapján – fegyelmezetten az érintésvédelmi, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával végezni, 

 használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet, 

 legyen képes a konkrét tényektől, jelenségektől, összefüggésektől elvonatkoztatni, 

általánosítani, 

 ismerje fel, értse, és tudja példákkal bizonyítani az élő és élettelen világ oksági összefüggéseit, 

 tudjon tájékozódni a Földön: a kontinensek, óceánok egymáshoz viszonyított helyzetének 

meghatározásával, valamint a földrajzi fokhálózat segítségével, 

 helyezze el Magyarországot Európában és a mérsékelt éghajlati övezetben, 

 ismerje a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek kialakulása közötti oksági összefüggést, 

 tudja megmagyarázni a Föld tengelykörüli forgásával a nappalok és éjszakák váltakozását, 

 ismerje fel a Nap - Föld viszonyának modellezése segítségével a Föld Nap körüli keringése 

(tengelyferdesége) és az évszakok kialakulása közötti összefüggést, 

 tudjon példákat mondani a földfelszín kialakulásában, a talaj keletkezésében résztvevő 

folyamatokra, ismerje fel egymásutániságukat vagy egyidejűségüket, 

 ismerje a felszín, az éghajlat és a folyók jellemzői közötti összefüggéseket, 

 ismertesse a víz körforgásának, a külső vizek munkájának folyamatait, 

 válasszon ki jellemzői alapján néhány könnyen felismerhető kőzetet, 
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 ismerje a hazai életközösségek területi elhelyezkedését, az élőhelyek környezeti tényezőit, 

életfeltételeit, 

 ismerje fel, nevezze meg, és a megismerési algoritmusok segítségével tudja jellemezni hazánk 

életközösségeinek élőlényeit, 

 ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, az életközösségben betöltött szerepét, 

 értse és tudja példákkal bizonyítani az élőlények igénye és előfordulása; környezete, szervezete 

és életmódja, a szervek felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggéseket, 

 legyen képes az életközösségek élőlényeit a megismert rendszertani kategóriákba besorolni, 

 tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani, 

 tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények veszélyeztetettsége, 

 ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét és legjellemzőbb természeti kincseit, 

 lássa a természet védelmének fontosságát, 

 rendelkezzen környezettudatos szemlélettel és magatartással, 

 ismerje és becsülje hazánk tudósainak életét, munkásságát. 

Informatika 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

 ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  

 ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

 segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

 tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 

szabályait; 

 ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

 tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; 

 tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni; 

 ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és 

bekezdésformázásokat; 

 használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  

 ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; 

 segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

 tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

 ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

 legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 

 ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 
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 képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

 tudjon egyszerű programot készíteni; 

 legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

 a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

 legyen képes a találatok értelmezésére; 

 legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

 legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

 ismerje a netikett szabályait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

 szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

 a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat 

 megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 
 konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 

információkat 
 el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 

Hittan 

Követelmények 

 A tanuló az év során - történelmi példák felhasználásával - alapozza meg biblikus egyházfogalmát. 

Tudja megfogalmazni s elmondani mindazt, amit az Egyházról tudni illik az általános műveltség szintjén. 

Ismerje alapítóját, az első keresztények életét. 

 Ismerje egyházunk mai vezetőit: a pápát, az ország prímását, egyházmegyéje püspökét, plébánosát 

név szerint is ismerje. Legyen fogalma egyházunk szervezetéről, plébániák, esperesi kerületek, 

egyházmegyék, érsekségek. Ismerjen mai magyar egyházi intézményeket. Tudjon felsorolni hazánkban 

működő szerzetesrendeket (és azok központját). Legyen tisztában a szerzetesrendek szerepével az 

Egyházban. 

 Ismerje meg néhány vértanú életét, tudja őket elhelyezni a megfelelő korban. Ismerje Szent István 

király ország- és egyházépítő tevékenységét. Az Árpád-házi szentek ( Szent László, Szent Erzsébet, Szent 

Margit) életét ismerje. Tudjon különbséget tenni a katolikus és a protestáns egyházak között. Ismerje a 

katolikus megújulás nagy alakjait. (Loyolay Szent Ignác, Néri Szent Fülöp, Borromeo Károly, Pázmány 

Péter, Esterházy Miklós stb.) 

 Egyházüldözés a XX. században. Mindszenty József Magyarország hercegprímása. Tudjon 

megnevezni XX. századi vértanukat. Ismerje az évszázad pápáit. 
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Ének-zene 

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén 

 Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal) és zenei szemelvényt 

emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is.  

 Törekvés a többszólamú éneklésre. 

 A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, 

formaérzékük és dallami készségük. 

 A tanult zenei elemeket felismerik.  

 Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

 Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és 

megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások). 

 A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után.  

 A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét 

(min. 10 alkotás) megismerték. 

Vizuális kultúra 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során. 

 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos 

megfogalmazása. 

 Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

Technika. életvitel és gyakorlat 

 Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek 

felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes felismerése, az 

azzal járó felelősség belátása. 

 A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá és 

célszerűvé válása. 

 A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés 

szabályainak biztonságos alkalmazása. 

 A közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 

 Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása, készítése. 
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Testnevelés és sport 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

 A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

 Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

 A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas 

mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

 810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

 A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

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

kialakítása. 

 Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

 A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

 Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren vízbiztos folyamatos úszás. 

 Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

 Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.  

 Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési 

szabályainak betartása. 

 Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzésében és az 

életvédelemben. 
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7. évfolyam 

Magyar nyelv 

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

páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban.  

 Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

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

szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.  

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

 Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban 

megfogalmazni, állításait indokolni. 

 Tud egyszerű  mondatot elemezni. Ismeri az alany, az állítmány, a tárgy , a határozók és a jelzők 

fajtáit.  

 Felismeri a mondatrészek kifejezőeszközeit. 

 Képes szerkezeti ábrákat készíteni. Megnevezi a mondat szószerkezeteit.  

 Ismeri az összetett szavak fajtáit. Alkalmazza a rájuk vonatkozó helyesírási szabályokat. 

Magyar irodalom 

 Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe tud sorolni, 

és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni.  

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

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

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

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

típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait.  

 Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök 

típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. 

 Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit 

(pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása).  

 Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep 

különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését.  

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

viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. 

 Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, 

érveiben tud támaszkodni. 
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 Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, rapszódia, lírai 

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

monológ.  

 Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő fogalmak 

valamelyikéhez illik: fordulat, retorika.  

 Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  

 Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Matematika 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

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

egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

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

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

értelmes kerekítése. 

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

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás 

során. 

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

kiválasztása a többszörösök közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása 

egytagúval. 

 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

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

szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos 

és hétköznapi feladatok megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 
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Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása 

természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat 

leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon 

Geometria 

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

végezni. 

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

szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok 

megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép 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. 

Történelem 

 A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 

amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. 

 Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 

közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani 

ellentétes értékelésre. 

 Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig.  

 Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy 

korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 

 Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi események 

között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 

 Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a 

jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 
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 A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. technikai 

fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. 

társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

 Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 

azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

 Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy 

korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 

 Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, 

történelmi helyszíneit. 

 Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi események 

között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

 Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási 

körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű 

rendszere épült ki. 

 Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi 

mozgalmak és dokumentumok. 

 Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek alkotnak 

rétegeket, csoportokat. 

 Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a 

feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból. 

 Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes 

egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

 Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert 

jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

 Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és 

kulcsszavakat. 

 Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket megfogalmazni 

hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

 Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 

készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

 Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, 

kiselőadást tartani, illetve érvelni. 

 Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 

kiselőadást tartani. 

 Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére, 

és tudjon ezekre reflektálni. 
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Angol nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket 

megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;  

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

ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

kikövetkezteti. 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel,  

 eseményeket mesél el;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 részt vesz egyszerű párbeszédben,  

 beszélgetést kezdeményez, befejez. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megérti;  

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti. 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; ismert struktúrák felhasználásával 

tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 
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Német nyelv 

Legyen képes a tanuló: 

 megnevezni az utazással kapcsolatos cselekvéseket és tárgyakat, 

 utazási irodában jegyet - szobát foglalni, vásárolni, befizetni társas útra, információt kérni, 

 élményeiről beszámolni, 

 más népek kultúráját bemutatni, 

 húsvéti szokásokat bemutatni, 

 időjárásról beszélni, 

 alkalmazni a határozatlan névelőt és a birtokos névmásokat részes esetben elöljárószókkal  

 együtt, 

 a módbeli segédigéket használni jelen időben (können, wollen, müssen, dürfen, sollen) 

 es gibt szerkezetet alkalmazni, 

 mellérendelő összetett mondatokat alkotni (aber, und, oder, sondern, denn, deshalb, so,  

 dann, sonst, trotzdem) 

 man általános alanyt használni, 

 személyes névmásokat elöljárószavakkal együtt alkalmazni, 

 a határozott, határozatlan névelőt , birtokos névmásokat birtokos esetben használni, 

 über elöljárószó jelentéseit alkalmazni 

 viel- viele helyes en használni, 

 használni a dieser, diese, dieses mutatónévmásokat, 

 múlt időt (Perfekt) képezni, 

 tetszést, nem tetszést kifejezni. 

Biológia 

A 7. évfolyam végén a tanuló: 

 ismerje az éghajlati övezetek, életközösségek földrajzi helyét, élő és élettelen környezeti tényezőit, 

kölcsönhatásait, 

 legyen képes felismerni, megnevezni és a megismerési algoritmusok segítségével jellemezni a 

megismert fajokat, 

 tudjon az egyes életközösségek fajaiból táplálkozási láncokat összeállítani, 

 értse és tudja példákkal illusztrálni a környezet–szervezet–életmód oksági összefüggéseit, 

 ismerje az életközösségek szerkezetét, változásait, kölcsönhatásait és anyagforgalmát, 

 lássa az ökológiai rendszerek szabályozásában az élőlények közti kölcsönhatások meghatározó 

szerepét, 

 ismerje az életközösségek bioszférában betöltött szerepét, lássa veszélyeztetettségét és védelmük 

fontosságát, 
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 tegyen meg mindent közvetlen környezetében a környezeti problémák csökkentése érdekében, 

 lássa az élővilág szépségét, sokszínűségét és változékonyságát, 

 ismerje a növényi és állati anyagcserében résztvevő szervek, szervrendszerek felépítését, 

működésük hasonlóságait és különbségeit, 

 értse az autotróf és heterotróf világ kapcsolatrendszerét és az anyagok körforgását, 

 legyen képes példákkal bizonyítani az élőlények környezethez való alkalmazkodását, szerveik 

felépítésének és működésének összefüggéseit, 

 ismerje az élőlények ivartalan-, és ivaros szaporodásának formáit, szerveit, az állatok és növények 

egyedfejlődésének főbb szakaszait és jellemzőit, 

 vegye észre az élőlények testszerveződésében szerveik felépítésének és működésének fejlődésében 

az evolúció főbb állomásait, 

 tudja a megismert élőlényeket besorolni a megfelelő rendszertani kategóriába, 

 legyen képes az információhordozók használatára és hasznosítására, 

 tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, 

tapasztalatairól rajzos, írásos feljegyzéseket készíteni, 

 sajátítsa el az önálló ismeretszerzés módszereit, és alkalmazza azokat a mindennapokban. 

Földrajz 

Követelmények a tanév végén 

A tanuló: 

 ismerje a kontinensek fő természetföldrajzi vonásait. Tudja ezeket a fekvés, felszín, kialakulás és 

a földrajzi övezetesség összefüggésrendszerében vizsgálni, 

 tudja értelmezni az egyes földrészek, tájak, országok természeti és társadalmi jellemzőinek 

összefüggéseit, kölcsönhatásait, 

 ismerje a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátságait, a közöttük lévő 

hasonlóságokat, különbségeket, kapcsolataik rendszerét, 

 támassza alá példákkal a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait, 

 ismerjen a tanult térségben környezetkárosító folyamatokat, tevékenységeket és az elhárításukra 

(megelőzésükre) tett intézkedéseket, 

 tudja használni a térképet információszerzésre a szemléleti- és tanári segítséggel az okfejtő 

térképolvasás szintjén, 

 mutassa meg (jelölje be kontúrtérképen) a tanult topográfiai fogalmakat, kapcsolja hozzájuk 

jellemző földrajzi tartalmukat. 

 

Fizika 

A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén 
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 A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, hőmérséklet, 

idő, nyomás, légnyomás, erő, súly) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni a mérésükre 

alkalmazható mérőeszközöket, legyen képes a közismert mértékegységek közötti átváltásra. 

 Ismerje a víz különböző halmazállapotait, a halmazállapot változásokhoz tartozó jelenségek 

szerepét a gyakorlati életben, időjárásban.  

 Ismerje a háztartásokban, a közlekedésben alkalmazott energiahordozókat, értse az 

energiatakarékosság szükségességét, a fenntartható fejlődés fogalmát. 

 Legyen képes a közlekedésben, a hétköznapi életben előforduló egyszerű mozgások jellemzésére.  

 Ismerje a sebességváltozás és az erő kapcsolatát, tudja fizikai ismereteit felhasználni a járművek 

sebességváltozásakor fellépő jelenségek magyarázatára.  

 IKT ismereteit tudja alkalmazni fizika témájú információgyűjtésben, rendezésben, megjelenítésben. 

  Legyen képes mérési adatok táblázatos és grafikus ábrázolására.  

 Ismerje és önálló tanulásához tudja használni a tanórák során megismert online tananyagbázisokat, 

enciklopédiákat, elektronikus könyvtárakat. 

 Tanult ismeretei alapján legyen képes a tananyaghoz tartozó kísérletek, hétköznapi jelenségek 

magyarázatára. 

Kémia 

 A kémia szerepe a mindennapi életünkben.  

 A kémia felosztása, főbb területei.  

 A kísérletezés közben betartandó szabályok. 

 Alapvető laboratóriumi eszközök. 

 Vegyszerek veszélyességének jelölése. 

 Az atom és az elem fogalma. 

 Az elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel és összegképlettel való jelölése. 

 A fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. A változások hőtani jellemzőinek 

megértése. 

 Az anyagmegmaradás törvényének elfogadása és ennek alapján vegyjelekkel írt 

reakcióegyenletek rendezése.  

 A keverékek és a vegyületek közötti különbség megértése.  

 A keverékek típusainak ismerete és alkalmazása konkrét példákra, különösen az elegyekre és az 

oldatokra vonatkozóan.  

 Az összetétel megadási módjainak ismerete és alkalmazása.  

 A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok számának, illetve a 

periódusos rendszernek az ismeretében. 



104 

 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. 

 Oldatok kémhatása. 

Informatika 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

 ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 

 ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

 tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit; 

 ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 

 önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

 tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

 tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni; 

 tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

 tudjon bemutatót készíteni; 

 tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

 ismerje és használja az algoritmus leíró eszközöket; 

 ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

 tudjon kódolni algoritmusokat; 

 legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

 legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

 legyen képes az információ értékelésére; 

 használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 
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 ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

 ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 

 ismerjen megbízható információforrásokat; 

 legyen képes értékelni az információ hitelességét. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

 a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat találni 

konkrét tantárgyi feladataihoz; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, 

szövegalkotás). 

Hittan 

Követelmények 

 A Szentírásra vonatkozó ismeretek megalapozása. Igazodjon el az Szentírás könyvei között. 

Ismerje a Szentírás felosztását, keletkezésének körülményeit, irodalmi műfajait. Legyen képes adott 

szentírási részt kikeresni, és megfelelő szövegkörnyezetbe helyezve azt az újszövetség fényében helyesen 

értelmezni. Életkorának megfelelő szinten ismernie kell, Jézus életének eseményeit Ismernie kell a 

szentségeket, mint kegyelem közvetítő eszközöket. Ezekkel rendszeresen éljen is.  

( Szentgyónás, szentáldozás) Végül tudatosítsa, hogy amint Isten népének életében megmutatkozik a 

Gondviselő Isten, ugyanúgy megtapasztalhatja azt saját életében is. 

Ének-zene 

A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén 

 Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 4 műdal; 1 

többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően 

csoportban. 

 A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, 

többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. 

 Az új zenei elemeket felismerik kottaképről.  

 Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  

 Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához 

mérten. 

 A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) 

megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik. 

 

 

Vizuális kultúra 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 
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 vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során 

adott célok kifejezése érdekében. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.  

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak megjelelő 

értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű értelmezése. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések 

megfogalmazása. 

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos 

használata az alkotótevékenység során. 

Technika, életvitel és gyakorlat 

 Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus 

életvezetési ismeretek elsajátítása, alkalmazása. 

 A háztartási elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek biztonságos kezelése, 

takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások tudatosulása, 

hibák, működészavarok felismerése. Egyszerű karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése. 

 Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 

 A víz és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek érzékelésének, 

becslésének képessége. 

 Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett. 

 A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

 Tájékozottság a közlekedési környezetben, tudatos közlekedési magatartás, a közlekedési morál 

alkalmazása. 

 Környezettudatos közlekedésszemlélet. 

 Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről, 

pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. 

 Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott munkahelyekről, ezek összevetése a 

személyes tervekkel. 

 Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése. 

 A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése 

Testnevelés és sport 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

 A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

 Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 
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 A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas 

mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

 810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

 A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

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

kialakítása. 

 Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

 A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

 Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren vízbiztos folyamatos úszás. 

 Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

 Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.  

 Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési 

szabályainak betartása. 

 Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzésében és az 

életvédelemben. 
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8. évfolyam 

Magyar nyelv 

 Ki tudja fejezni véleményét különböző témákban, s érvekkel bizonyítja igazát.  

 Tud logikusan cáfolni. A vitákban betartja a kulturált viselkedés szabályait. 

 Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. 

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

közötti írásjeleket. 

 A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók 

helyesírásában. 

 Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

 Ismeri az összetett mondat fogalmát, fajtáit, tudja elemezni őket. 

Magyar irodalom 

 Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe tud sorolni, 

és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni.  

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

mibenlétét fel tudja tárni.  

 Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján 

(elsősorban 19–20. századi alkotások).  

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

típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait.  

 Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök 

típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. 

 Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit 

(pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása).  

 Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep 

különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését.  

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

viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. 

 Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, 

érveiben tud támaszkodni. 

 Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, rapszódia, lírai 

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

monológ.  
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 Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő fogalmak 

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

 Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  

 Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

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

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

táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.  

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

 Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési 

módjának legfőbb jellemzőit. 

 Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus attitűd. 

Matematika 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

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

egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

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

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

értelmes kerekítése. 

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

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás 

során. 

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

kiválasztása a többszörösök közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása 

egytagúval. 

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

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

szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen. 
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 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos 

és hétköznapi feladatok megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása 

természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat 

leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

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

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

összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. 

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

felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban. 

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

ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása. 

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

lehetetlen eseményt. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban. 

 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezése 

Történelem 

 Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a 

jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 

 Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 

azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

 Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 

közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani 

ellentétes értékelésre. 

 Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. Legyen képes e hosszú 

történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek 
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felismerésére. 

 Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi események 

között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

 Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási 

körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű 

rendszere épült ki. 

 Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és 

lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel 

hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 

tagjainak tekintendők. 

 Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni 

 helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

 Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, 

terrorizmust, munkanélküliséget. 

 Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes 

egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

 Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert 

jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

 Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket megfogalmazni 

hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

 Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 

készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

 Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, 

kiselőadást tartani, illetve érvelni. 

 Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és médiapiac 

jellegzetességeit. 

 Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 

kiselőadást tartani. 

 Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére, 

és tudjon ezekre reflektálni. 

 Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat, 

valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit. 

 Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és kötelességeket, 

tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát. 

 Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve egyszerű 

családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket. 



112 

Angol nyelv 

Hallott szöveg értése 
A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket 

megért;  

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

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

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas 

szövegből kikövetkeztetni;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges 

információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket feltesz,  

 eseményeket elmesél;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 egyszerű párbeszédben részt vesz;  

 fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti;  

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

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

megtalál;  

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

 egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas 

szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;  

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

információt a lényegtelentől elkülöníti.  
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Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

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

 kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

Német nyelv 

Legyen képes a tanuló: 

 leírni személyeket, külső- belső tulajdonságok, 

 alkalmazni a tisztálkodással kapcsolatos kifejezéseket, 

 vámvizsgálatot megérteni és lefolytatni, 

 étteremben rendelni, ételeket megnevezni, 

 egészséges táplálkozásról véleményt alkotni, 

 megnevezni a legfontosabb foglalkozásokat,  

 telefonbeszélgetést lebonyolítani, 

 ünnepekről beszélni, 

 megnevezni sportágakat, 

 időjárás előrejelzést készíteni, 

 melléknevet fokozni, összehasonlítást képezni, 

 mellékmondati szórendet alkalmazni ( dass, ob, wenn, als, weil) 

 igevonzatokat használni (bitten) 

 használni a módbeli segédigéket múlt időben (Perfekt) 

 alkalmazni a kérdőnévmásokat (über wen, worüber) 

 a visszaható igéket használni, 

 melléknevet ragozni(gyenge, vegyes, erős) 

 múlt időt alkalmazni (Präteritum) 

 jövő időt képezni 

Biológia 

A 8. évfolyam végén a tanuló: 

 ismerje az emberi test szerveződését, szervrendszereinek felépítését és működését, 

 tudja használni a megismerési algoritmusokat a szövetek, szervek jellemzésénél, 

 értse, és tudja példával illusztrálni a szövetek, szervek felépítésének és működésének oksági 

összefüggéseit, 

 ismerje és gyakorolja a mindennapokban a bőrápolás tudni és tennivalóit, 
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 lássa az aktív mozgás egészség meghatározó szerepét. És ennek ismeretében alakítsa napirendjét, 

 ismerje az élelmiszerek, ételek táplálkozásbiológiai értékét, tudja használni a kalóriatáblázatot, 

 hasznosítsa a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteit az élelmiszerek, ételek kiválasztásánál, 

megvásárlásánál, 

 gyakorolja a mindennapi életben az egészséges táplálkozás és légzés szokásrendszerét, 

 értse az érzékszervek működését, sajátítsa el védelmük tudni és tennivalóit, 

 ismerje a szabályozó szervrendszerek szerepét az életfolyamatok összehangolásában és a 

környezethez való alkalmazkodásban, 

 vállalja nemiségét és a hozzá kapcsolódó viselkedési formákat, 

 ismerje a nemi szervek kamaszkori változásait és a korán kezdett nemi élet veszélyeit, 

 lássa a nemi betegségek, az AIDS terjedésének veszélyét és következményeit, 

 ismerje a fogamzásgátlás formáit, az abortusz egészségi veszélyeit, 

 legyen képes az élvezeti szerek és a drogok kipróbálásának és használatának elutasítására, 

 ismerje fel a szervezetében bekövetkező elváltozásokat, az orvoshoz fordulás szükségességét és az 

orvosi utasítások betartásának fontosságát, 

 sajátítsa el a betegápolás és elsősegélynyújtás elemi ismereteit, 

 rendelkezzen az önálló ismeretszerzés közvetett és közvetlen módszereinek ismeretével és 

gyakorlatával. 

Földrajz 

Követelmények a tanév végén 

A tanuló: 

 ismerje Közép-Európa regionális sajátosságait; a Kárpát-medencevidék tipikus tájait és 

Magyarország fő természeti,- társadalmi,- gazdasági jellemzőit, jelenségeit, folyamatait és 

összefüggéseit, 

 tudja értelmezni és példákkal alátámasztani a kontinensrész sajátos gazdasági fejlődésének 

meghatározó összetevőit; a történelmi és a politikai változások, a történelmi hagyományok szerepét 

a társadalmi-gazdasági életben, 

 támassza alá példákkal az eltérő életfeltételeket és életmódokat, a társadalom tájformáló szerepét 

Közép-Európában, illetve a Kárpát-medencében, 

 tudja összehasonlítani és indokolni Közép-Európa országainak fejlettségét, 

 értse az együttműködés szükségességét a régió és az Európai Unió tagállamai között, 

 ismerje a térség környezeti állapotát károsító folyamatokat, tevékenységeket, s tudjon példákat 

mondani a megelőzés, az elhárítás lehetőségeire, 
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 indokolja az összefogás szükségességét hazánk és a közép-európai országok között; bizonyítsa 

példákkal sokoldalú kapcsolataikat, kötődésüket, egymásra utaltságukat társadalmi-gazdasági-

környezetvédelmi kérdésekben, 

 ismerje a régió népeinek, nemzetiségeinek, különféle társadalmi csoportjainak jellegzetességeit, 

értékeit, hagyományait, 

 ismerje hazánk társadalmi-gazdasági adottságait és lehetőségeit, integrációs törekvéseit, 

nemzetközi kapcsolatait, 

 legyen képes aktuális információk gyűjtésére megadott téma és szempontok szerint; szemelvények, 

adatok elemzésére, megfigyelésekre, következtetések levonására, önálló vélemény 

megfogalmazására, 

 használja a térképet információszerzésre a szemléleti és a logikai térképolvasás szintjén egyaránt, 

 tudja megmutatni térképen, bejelölni kontúrtérképen a tanult topográfiai fogalmakat és kapcsolja 

hozzájuk a jellemző földrajzi tartalmakat, 

 ábrázolja ismereteit rajzokkal, térképvázlatok kiegészítésével, készítésével. 

Fizika 

A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén 

 A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (feszültség, áramerősség) fizikai jelét, 

mértékegységét, tudja használni a mérésükre alkalmazható mérőeszközöket, legyen képes a 

közismert mértékegységek közötti átváltásra. 

 Ismerje a hang és a fény jellemzőit, a hallás és látás fizikai hátterét. Ismerje fel a gyakorlati életben 

tapasztalható fény- és zajszennyezéseket.  

 Ismerje az ultrahang gyakorlati jelentőségét. 

  Legyenek ismeretei a fényképezőgép és a távcsövek működéséről, az űrkutatás eszközeiről. 

 Ismerje a Naprendszer objektumait, legyenek ismeretei az Univerzum felépüléséről. Értse a 

csillagjóslás és a csillagászat közötti különbséget. 

 Legyenek ismeretei az időjárási jelenségek, természeti katasztrófák fizikai hátteréről. Ismerje fel az 

ember környezetszennyező, természetkárosító tevékenységét. 

 Az elektromos áramról tanult ismereteit tudja alkalmazni a háztartási elektromos készülékek 

használatakor, legyen tisztában az elektromos készülékek használata során fellépő kockázatokkal, 

veszélyekkel. 

 IKT ismereteit tudja alkalmazni fizika témájú információgyűjtésben, rendezésben, megjelenítésben. 

Legyen képes mérési adatok táblázatos és grafikus ábrázolására.  

 Ismerje és önálló tanulásához tudja használni a tanórák során megismert online tananyagbázisokat, 

enciklopédiákat, elektronikus könyvtárakat. 

 Tanult ismeretei alapján legyen képes a tananyaghoz tartozó kísérletek, hétköznapi jelenségek 

magyarázatára. 
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Kémia 

 A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése.  

 Ismert anyagok besorolása a szerves vegyületek csoportjaiba. 

 Az élelmiszerek legfontosabb összetevői.  

 Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a kvalitatív és a kvantitatív szemlélet elsajátítása. - A 

tápanyagok összetételére és energiaértékére vonatkozó számítások készségszintű elsajátítása.  

 A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai tulajdonságai alapján. 

 A levegő- és a vízszennyezés esetében a szennyezők forrásainak és hatásainak összekapcsolása. 

 A természetben található nyersanyagok kémiai átalakítása. 

 Néhány előállítási folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, valamint az előállított anyagok 

jellemzőinek, továbbá (lehetőleg aktuális vonatkozású) felhasználásainak magyarázata. 

 Az energiatermelés kémiai vonatkozásai. 

 Környezetvédelmi, energiatakarékossági és a fenntarthatósági szempontok összekapcsolása. 

 A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulajdonságainak ismerete. - Az 

egyes vegyszerek biztonságos kezelésének, a szabályok alkalmazásának készségszintű elsajátítása.  

 A háztartási anyagok és vegyszerek szabályos tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű begyűjtési 

módjainak ismerete.  

 A háztartásban előforduló anyagokkal, vegyszerekkel kapcsolatos egyszerű, a hétköznapi életben is 

használható számolási feladatok megoldása. 

Informatika 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

 ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni a 

függőség kialakulása ellen; 

 ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 

 önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

 tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

 tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

 ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

 tudjon bemutatót készíteni. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

 lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

 tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 
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 ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

 legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

 legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

 tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

 ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

 ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit; 

 ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

 legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

 a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 

 egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

Hittan 

Követelmények 

 Ismerje az alapvető erkölcsi fogalmakat: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, 

önnevelés. Legyen helyes önismerete. Tudatosan, lelkiismeretesen élje saját keresztény életét. Készségesen 

segítsen rászoruló embertársának. Tudatosan keressék a nekik megfelelő katolikus közösséget. 

Rendszeresen és felnőtt módon végezzék, el a szentgyónásukat Ismerjék a tízparancsolatot és azt helyesen 

értelmezzék. A bérmálásra készülve érjen meg benne - a korának megfelelő szintű - tudatos döntés Jézus 

követésére.  Saját maga akarjon megbérmálkozni és ne csak azért bérmálkozzon, mert a többiek is most 

bérmálkoznak. 

Ének-zene 

A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén 

 Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 1 műdal, 2 XX. századi 

zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban. 

 A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, 

többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. 

 Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál 

könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.  

 Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához 

mérten. 

 A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) 

megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik. 
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Vizuális kultúra 

 A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák 

rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

 A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező 

alapeszközeinek felismerése. 

 Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék és 

nézői elvárás karaktere szerint. 

 Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

 A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a 

meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

Technika, életvitel és gyakorlat 

 Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus 

életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek kialakulása. 

 A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek biztonságos kezelése, 

takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások tudatosulása, 

hibák, működészavarok felismerése. Egyszerű karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése. 

 Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 

 A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek érzékelésének, 

becslésének képessége. 

 Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett. 

 A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

 Tájékozottság a közlekedési környezetben. 

 Tudatos közlekedési magatartás. 

 A közlekedési morál alkalmazása. 

 Környezettudatos közlekedésszemlélet. 

 Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről, 

pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. 

 Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott munkahelyekről, ezek összevetése a 

személyes tervekkel. 

 Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése. 

 A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése. 

 A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása. 
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Testnevelés és sport 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

 A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

 Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

 A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas 

mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

 810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

 A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

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

kialakítása. 

 Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

 A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

 Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren vízbiztos folyamatos úszás. 

 Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

 Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.  

 Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési 

szabályainak betartása. 

 Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzésében és az 

életvédelemben. 

 Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző úszásnemek 

gyakorlásánál. 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési játékokban, 

játékos feladatokban és a sportjátékban. 

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

kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban. 

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

Atlétika jellegű feladatok 

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

 A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

 A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően. 

 Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok felhasználásával.  

 A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  
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 A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében. 

 Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

 Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

Torna jellegű feladatok  

 A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban – szükség 

esetén segítségadás mellett. 

 A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

 A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő magasságon, 

szükség esetén segítségadás mellett. 

 Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

 Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal. 

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

 A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek bemutatása.  

 A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailagmegközelítően helyes végrehajtása. 

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

 A balesetvédelmi utasítások betartása. 

 Segítségnyújtás a társaknak. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

 A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása. 

 A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

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

ismerete. 

 A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési 

szabályainak elfogadása és betartása.  

 A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

 Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös tekintettel a 

tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. 

 A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

 Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

 A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

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

agresszió szabályozása. 

 Mások teljesítményének elismerése. A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

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