
Tantárgyi minimumkövetelmények – NAT 2012 

 

évfolyam tantárgy minimum 

1. évfolyam 

1. matematika Számok olvasása, írása 20-as számkörben.  

- Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, 

páratlan, számszomszédok).  

- Hozzátevés, elvétel megfogalmazása szóban, lejegyzése művelettel.  

- Összeadás, kivonás, bontás, pótlás 20-as számkörben.  

- Összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs 

jelek alkalmazása. - Nyitott mondatok megoldása - Szabályjátékok megoldása  

- Méter, deciméter, liter, deciliter mennyiségek értelmezése - Szöveges feladatok 

értelmezése, megoldása, válasz megfogalmazása.  

- Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása (logikai 

készlet). 

 

1. magyar 

nyelv és 

irodalom 

Magyar irodalom: 

Tisztán, érthetően beszéljen. 

Értse meg az egyszerű utasításokat, szóbeli közléseket. 

Alkalmazza a köszönés, megszólítás, kérés tanult nyelvi fordulatait. 

Legyen képes a hang és a betű biztos felismerésére. 

Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal, 

szövegszerűen olvasson fel. 

Segítségadással számoljon be olvasmányai tartalmáról, olvasásélményeiről. 

Az olvasmányok tartalmát néma olvasás után értse. 

Legyen képes a tartalomra irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feladatokat 

megoldani. 

Fejből tudjon öt-hat verset (Nemes-Nagy Ágnes, Weöres Sándor…), két-három 

mondókát, nyelvtörőt, találós kérdést. 

Érthetően, megfelelő hangerővel mondja el a memoritereket. 

A mondat végét szünettel jelezze. 

Olvasási hibáit segítségadással javítsa. 

Magyar nyelv: 

Ismerje és nevezze meg a betűelemeket. 

Ismerje és használja a magyar ábécé betűinek írott alakját. 

Rövid szavakat, szókapcsolatokat és mondatokat másoljon nyomtatott mintáról is. 



Tollbamondás után írjon rövid 2-3 szavas mondatokat és rövid (6 betűnél nem 

hosszabb) szavakat. 

Jelölje a mondatkezdést és mondatzárást. 

Ismerje az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját. 

Tapasztalati úton tudja megkülönböztetni a szöveget, a mondatot, a szót, a szótagot, 

valamint a hangot és a betűt. 

Tudja a szavakat szótagokra bontani. 

1. természet 

ismeret 

Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló:  

- tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit. 

 - ismerje az egészséges életmód főbb jellemzőit  

- ismerje a betegségek leggyakoribb tüneteit  

- tudja az irányokat helyesen használni.  

- ismerje az iskola nevét, annak helységeit, s azokat rendeltetésszerűen használja.  

- tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.  

- ismerje a településfajtákat, azok jellemzőit  

– ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét.  

– tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról.  

– tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent.  

– ismerje fel a növények és az állatok legfontosabb részeit. 

 

1. vizuális 

kultúra 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen, hétköznapi, 

ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, 

látott, hallott vagy elképzelt történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált játékok, 

helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai 

alkotásban.  

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy fantázia szereplőinek 

(pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők), természetes és épített környezetének (pl. 

erdők, ligetek, állatok, vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű 

ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyvként) emlékképek felidézésével, 

megfigyelések segítségével és a fantázia által. 

 

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási gép, óra, motor, 

fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból (belülről, fentről, alulról) való 

megjelenítése a fantázia és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő 

anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika, 

mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával). 



Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, boszorkány 

konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy valós történetek dramatizálása, 

eljátszása saját tervezésű és kivitelezés szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-

, kesztyű-, árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek 

létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 

Ezek alapján 3 szabadon választott munka beadása. 1 önálló rajz elkészítése a 

vizsgán.  

 

1. életvitel és 

technika 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján. 

Képlékeny anyagok, papír magabiztos alakítása. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

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 célszerű öltözködés terén. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.  

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

 

1. testnevelés A testnevelésórák alapvető rendszabályainak, veszélyforrásainak és balesetvédelmi 

szempontjainak ismerete 

Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. 

A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással és vezényszavak után. 

Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, dobás, kúszás, mászás) elfogadható 

végrehajtása. 

 

1. ének 2-3 népi gyermekjáték, mondóka ismerete 

3 magyar népdal eléneklése, az első versszakokat emlékezetből. 

Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok.  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti mozgással, 

tapsolással, ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel). 



Negyed, nyolcadpár, negyed szünet ismerete, leírása, nyomtatott és kézzel írt 

formában is 

Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és ritmushangszerekkel. 

Ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége, felismerése 

egyszerű dallamfordulatok: sm, lsm éneklése 

 

1. etika Tudja a teljes nevét, születési helyét és idejét. 

Ismerje a szülei nevét, foglalkozását. 

Ismeje a pontos lakcímét. 

Tudja, hogyan vigyázzon egészségére, önmaga és mások testi épségére, hogyan 

kerülje el a baleseteket, illetve, mi a teendő, ha valakit baleset ér. 

Ismerje és használja az alapvető viselkedési szabályokat, alkalmazza helyesen a 

kommunikációs formákat: köszönés, megszólítás és kérés során. 

Ismerje a családtagokat, rokoni kapcsolatokat. 

Ismerje a családi szokásokat, ünnepeket, hagyományokat. 

Tudja, hogy kik az ismerősei, milyen okokból, hogyan léphetünk kapcsolatba 

másokkal. 

Legyen tisztában azzal, hogyan és kitől kérhetünk segítséget.  

Gondolatait, érzéseit tudja kifejezni szavakkal és gesztusokkal.  

Ismerje, használja és tudjon példát mondani a megbántás, bocsánatkérés – 

megbocsátás, öröm, bánat, szeretet megnyilvánulásaira. 

Alakuljon ki helyes napirendje, tudja elmondani, hogyan telik a hétköznapja, 

hétvégéje. 

Tudatosodjon benne, milyen szabályok vannak az iskolában, miért van ezekre 

szükség. 

Ismerje, hogy miben különbözik másoktól, és hogy mindenki más. Legyenek 

ismeretei, hogyan élnek mások – máshol. 

 

2. évfolyam 

2. matematika - Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje. 

- A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert 

tulajdonságokkal. 

- A számok közötti kapcsolatok felismerése. 

- Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, 

maradékos osztás) 



értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban. 

- A kisegyszeregy biztonságos ismerete. 

- A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése. 

- Tagok felcserélhetőségének ismerete. 

- Fordított műveletek alkalmazása. 

- A műveletek közötti kapcsolatok felismerése. 

- Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról. 

- Állítások igazságának megítélése. 

- Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése. 

- Nyitott mondat készítése ábráról. 

- Szöveges feladatok értelmezése, megoldása: 

  -Lejegyzés (ábrázolás) 

-  Műveletek kijelölése 

- Számolás 

- Ellenőrzés 

- Válasz megfogalmazása 

- Adott szabályú sorozat folytatása. 

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

- Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint. 

- Gyakorlati mérések a tanult egységekkel. 

- A tanult szabványmértékegységek ismerete 

 

2. magyar 

nyelv és 

irodalom 

A tanuló képes legyen  

ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; 

kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; 

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 

a tanult memoriterek szöveghű elmondására; 

szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására: 

legalább a szavak egyben tartásával; 

olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre; 

 tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni 

felolvasására. A felolvasott szöveg mondatokra tagolására: szünettartás, 

levegővétel; 

8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, 

megértésének igazolására kérdések megválaszolásával; 

az ábécérend ismeretére, 



hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben; 

a hosszú hangok jelölésére az írásban; 

Felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint 

felidézi és alkalmazza a helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet 

körében. 

 Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

 rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére tollbamondásra, a kiejtéstől 

eltérőké másolással. 

Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja 

hibáit. Percenként 

15-20 betűt ír. 

a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben; 

a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására; 

a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint. 

Memoriterek: Mondókák, sorolók, találós 

kérdések, népdalok. Mesemondás. Petőfi 

Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...(részlet) 

Anyám tyúkja; József Attila: Altató; 

Szabó Lőrinc: Csiga-biga; 

2. természet 

ismeret 

– Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói 

kérdések alapján! 

– Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel! Ismerje fel a tanult jelenségeket 

rajzról, képről! 

– Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint! 

– Használja helyesen a napszakok nevét! Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat 

helyes sorrend-ben! 

– Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit! 

– Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit! 

– Tájékozódjon jól saját testén! Ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat, 

valamint ezek     arányos fogyasztását egészsége érdekében! 

– Fogadja el a másságot és a testi fogyatékos embereket! 

– Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, 

közötte, alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket! 

– Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési 

veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülésének módját! 

– Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit! 



– Ismertessen egyet a település hagyományai közül! 

 

2. vizuális 

kultúra 

  Tudja, mi az ismétlés, ritmus. 

  Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában. 

  Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni. 

  Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére. 

  Ismerje fel a műalkotások témáit. 

  Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után. 

  Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet 

után. 

2. életvitel és 

technika 

  A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése,tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

  Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

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

alakítása. 

  Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata. 

  A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

  Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

2. testnevelés A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek 

(járás, futás, ugrás, dobás, stb.) elfogadható végrehajtása. 

 

2. ének 
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. A 2/4 és 4/4es 

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 és 

tanári segítséggel szolmizálva éneklik.  



Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel 

tapasztalatokat 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. 

 

2. etika Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 

viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és 

viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. A tantárgy legfontosabb jellemzője 

ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái 

egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak. 

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll. Az erkölcstan 

magába foglalja az ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és 

közösségeihez, környezetéhez és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az 

értékrendet, amelyre az ember döntései során támaszkodhat. 

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek 

alkalmazása a mindennapokban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során 

az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan 

formálódó meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon 

befolyásolják a felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

Etika 2. évfolyam követelményei 

  

1. Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának. 

2. Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon 

nyilvánítsa ki. 

3. Érezze a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

 

 

2. idegen nyelv Beszédértés: 

ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket 

 

Beszédkészség  

tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban 

egyszerű mondatokat ismételni és kimondani 

dalokat, mondókákat tudjon memoriterként is előadni 

 



3. évfolyam 

3. matematika Gondolkodás: 

tudjon elhelyezni elemeket egyszerű tulajdonságú halmazokba; 

ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát 

állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, kis segítséggel tudja folytatni az 

elkezdett sorozatot, 

tudjon megfogalmazni igaz-hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni; 

tudjon egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát megkeresni véges 

alaphalmazon; 

értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, segítséggel  

tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni. 

Számtan, algebra 

Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000 –es számkörön belül. 

Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint. 

Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni. 

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

értékét. 

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

osztást. 

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

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

kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval).. 

-Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén. 

Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus 

alkalmazásával. 

Geometria, mérés 

Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány 

tulajdonságukat. 

Tudjon előállítani síkidomokat tevékenységgel. 

Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések 

során. 

Tudjon megoldani egyszerű szám és szöveges feladatokat a tanult 

mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, 

óra, perc, másodperc). 

Valószínűségi játékok, statisztika 

Kísérletek, játékok alapján a lehetséges esetek keresésére. 



Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos események eldöntésére egyszerűbb 

esetekben. 

Események bekövetkezésének megfigyelésére, lejegyzésére kis segítséggel. 

Igaz, hamis állítások felismerésére, szétválogatására. 

 

3. magyar 

nyelv és 

irodalom 

A tanuló képes legyen  

Magyar nyelvtan  

a tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdésére;  

az időtartam helyes jelölésére a begyakorolt esetekben;  

egyszerű szavak elválasztására önállóan;  

igék, főnevek, melléknevek fölismerésére és szófajának megnevezésére;  

a többes szám kifejezésének fölismerésére;  

a j hang helyes jelölésére a tanult szófajokban (az előző évihez viszonyítva újabb 

20 szó);  

a korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak 

helyes rögzítésére;  

a szöveg mondatokra tagolására; a mondatkezdés- és zárás helyes jelölésével;  

írásmunkák elvégzésére olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz 

szükséges tempóban;  

az önálló írásbeli munkák javítására tanítói segítséggel.  

 

Magyar irodalom  

fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő vagy egy oldal terjedelmű szépirodalmi 

olvasmány önálló (néma) olvasására,  

ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasására  

tiszta artikuláció (az egyéni adottságok figyelembevételével), a helyzetnek 

megfelelő hangerő alkalmazására  

egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondására néhány 

összefüggő mondattal;  

a témával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazására;  

megnevezi az olvasmányok szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait; azonosítja 

a történet idejét, helyszíneit és cselekményelemek sorrendjét helyesen állapítja meg 

a szövegértés bizonyítására feladatok megoldásával;  

ismert feladattípusok utasításának önálló megértésére, elvégzésére  

könyvek használatára ismeretek szerzéséhez;  

hat-nyolc értelmes, összefüggő mondat írására megadott vagy választott témáról;  



az időrend megtartására események leírásakor;  

szabadon választott memoriterek szöveghű, helyesen tagolt előadására;  

 

3. természetis

meret 

Ismerje és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az 

egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére; 

az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedjen 

segítségnyújtást igénylő helyzetekben; 

legyen képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló 

távolságok és időtartamok becslésére; 

végezzen adott szempontú megfigyeléseket a természetben 

legyen képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán 

keresztül; 

értelmezze a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus 

kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében; 

legyen képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek 

kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott 

szempontsor szerint; 

legyen képes egy természetes életközösséget bemutatni; 

legyen képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára 

az információkeresésben és a problémák megoldásában. 

ismerje a felszíni formák jelölését,  

ismerje a különböző halmazállapotú anyagok főbb jellemzőit,  

tájékozódjon elemi szinten Magyarország domborzati térképén,  

nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes 

épületeit. 

 

3. vizuális 

kultúra 

Élményeinek kifejezéséhez a tanuló legyen képes önállóan megoldást választani, 

motívumai legyenek egyre változatosabbak. 

Legyen képes megjeleníteni jellemző mozdulatokat.  

Legyen jártas a műalkotások közös elemzésében, önálló véleményt formáljon, tudja 

tetszésítéletét megindokolni. Ismerje a képzőművészet több műtípusát. Ismerje a 

lakóhelyén vagy környékén található múzeumot vagy néprajzi gyűjteményt. 

Adott modelleket tudjon közvetlen megfigyelés alapján felismerhetően ábrázolni 

jellemző formáik, főbb arányaik megragadásával. Tudja felvázolni és értse a 

nézetek összefüggését. 

Rendelkezzék alapvető színismeretekkel, színhasználati jártassággal.   



Legyen képes az elemzett mindennapi tárgyak, eszközök formája (anyaga, mérete), 

és funkciója (jelentése) közötti kapcsolat felismerésére.   

Életkorának megfelelő jártassággal és készségszinten alkalmazza a tanult 

technikákat és ábrázolási módokat. Kialakult készségei legyenek az egyszerű, 

eszköz nélküli, és a kéziszerszámmal végzett anyagalakításban. 

A 4. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes a látvány és az ábrázolás közötti 

különbségek és hasonlóságok felismerésére.  

Legyen képes kiválasztani, hogy saját kifejezési, közlési szándékainak milyen 

vizuális nyelvi eszköz (vonalas rajz, színek, térbeli modell stb.), és kompozíciós 

elrendezés lesz a legmegfelelőbb. 

 

3. életvitel és 

technika 

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. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 

3. testnevelés Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos 

végrehajtása. 

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

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 többnyire biztosan uralt egyensúlyi helyzet. 

A tempóváltozások érzékelése és követése. 

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

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete. 



Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

A sportszerű viselkedés értékké válása. 

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és betartása. 

A sportszerű küzdésre, az asszertív viselkedésre törekvés. 

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, 

alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó 

veszélyforrások ismerete. 

3. ének A tanuló 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény) tudjon elénekelni 

emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal. Legyen képes az új dalokat 

rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb 

szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Kreatívan vegyen részt a generatív 

játékokban és feladatokban. Legyen képes ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 2/4 

és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozza.  

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

kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról. A 

megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltassa meg. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat 

kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálja. 

Különböztesse meg a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Tudja megnevezni a 

zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik formaérzéke, a 

formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg 

tudja fogalmazni. Fejlődik zenei memóriája és belső hallása. Hallás után nevezze 

meg a megismert kórustípusokat. 

Figyelmesen hallgassa az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. 

 

3. etika A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe legyen saját külső és belső 

tulajdonságairól, és késztetést érezzen arra, hogy fejlessze önmagát.  

Oda tudjon figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, 

be tudjon kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

Képes legyen másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekedjen e kapcsolatok 

ápolására, és ismerjen olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 

konfliktusok konstruktív módon feloldhatók. 

Érzelmileg kötődjön a magyar kultúrához.  



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

hagyományaik is. Kész legyen arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi 

legyen a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre. Értse, hogy mi a jelentősége a 

szabályoknak a közösségek életében, kész legyen a megértett szabályok betartására, 

részt tudjon venni szabályok kialakításában.  

Értse, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan 

érték, amit elődeink hoztak létre. Képes legyen a körülötte zajló eseményekre és a 

különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni, erkölcsi 

nézőpontból értékelni. 

 

3. idegen nyelv Beszédértés: 

ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket 

legyen képes megoldani a hallás utáni értés gyakorlatok szövegéhez rendelt 

feladatokat 

 

 

Beszédkészség: 

tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban 

egyszerű mondatokat ismételni és kimondani 

tudjon egyszerű információkat adni és kérni 

dalokat, mondókákat tudjon memoriterként is elmondani 

Olvasásértés: 

ismerje fel és értse meg a leírt szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat 

tudjon ezekre cselekvéssel vagy szóban reagálni 

Íráskészség:  

tudjon szavakat, egyszerű mondatokat helyesen másolni 

tudjon minta alapján egyszerű feladatokat írásban megoldani 

tudja az ABC betűit diktálás után megérteni és leírni 

Szókincs: 

rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő 

szókinccsel 

tudja végrehajtani a tanár szóbeli és írásbeli utasításait  

4. évfolyam 

4. matematika Számfogalom: 

Biztos számfogalom tízezres számkörben.  

Számok helyi érték szerinti írása, olvasása. 



Számok képzése, bontása. 

A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.  

Számok kerekítése tízesre, százasra, ezresre. 

Műveletek: 

Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.  

Írásbeli műveletek értelmezése és megoldása tízezres számkörben.  

A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. 

Szöveges feladatok:  

Egyszerű szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges 

feladat megoldása.   

Mértékegység: 

Hosszúság mérése szabvány egységekkel.  

Tanult mértékegységek sorba rendezése.( hosszúság, űrmérték, tömeg, idő)  

Geometria: 

Kerület és terület fogalmának ismeret.  

Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása, csoportosítása adott 

tulajdonsági alapján.  

4. magyar 

nyelv és 

irodalom 

Irodalom 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert 

szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján, legyen 

képes a szöveghez kapcsolódó egyszerűbb feladatok megoldására. 

Mondja el az olvasottak lényegét. Kérdések segítségével tagolja a szöveget.  

Tudjon vázlatot írni tanítói segítséggel.  

Ismerje fel az olvasott alkotásokat. Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések 

tartalmát időrendben, néhány összefüggő mondattal mondja el.  

Beszédművelés, kommunikáció 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét 

a szövegalkotó feladatokban.  

Legyen képes a tartalomnak megfelelően elmondani a tanult verseket, 

szövegrészeket. Hibáit tudja javítani tanítói minta alapján. 

Szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket: Petőfi Sándor: Mama, 

Füstbe ment terv. Részletek Kölcsey Ferenc: Himnusz, Petőfi Sándor: Nemzeti dal, 

Vörösmarty Mihály: Szózat című művéből 

Fogalmazás  

A tanult műfajokban legyen képes 5-7 mondatos szöveget írni, megtartva a műfaj 

sajátosságait (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél).  



Vázlat alapján tudja tagolni a fogalmazását.  

Nyelvtan  

Ismerje az ábécét. A magán-és mássalhangzók időtartamát helyesen jelölje a 

begyakorolt esetekben. Értse a betűrend fogalmát. 

A j hangot helyesen jelölje a tanult szófajokban.  

A mondatokat és a tulajdonneveket a tanult esetekben nagybetűvel kezdje.  

A mondatfajtákat nevezze meg, a mondatvégi írásjeleket helyes válassza meg! 

A szavakat csoportosítja a tanult szófajok szerint. (főnév, ige, számnév, melléknév, 

névmások)  

A tanult szófajok toldalékos alakjait hibátlanul írja le.  

A tulajdonnevek csoportjait, helyesírását ismerje. 

Ismerje az igeidőket, az igeragozást. Tanítói segítséggel ismerje fel az igemódokat! 

A múlt idő jelét helyesen használja.  

Az igekötőt és az igét helyesen írja le, ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige 

előtt vagy után áll.  

A melléknév, a számnév fokozott alakját helyes írja le.  

A keltezés egyszerű alakjának leírására legyen képes.  

A szavakat pontosan válassza el a begyakorolt szókészletben.  

4. természet 

ismeret 

A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz 

kapcsolódó információkat! 

Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon! 

Tudja az élőlényeket megfelelő csoportba besorolni, ismerje ezeknek a 

csoportoknak fő jellemzőit. 

Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a 

lakóhely 

környezetéből! 

Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket! 

Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok 

egészségkárosító 

hatásait! 

Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a 

tanult élettani 

jellemzőket!  

Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább! 

Tudjon irányokat meghatározni fő égtájak segítségével. 

Ismerje a domborzat jelölését a térképen! 



Ismerje fel a Földön kívüli térségek létét! 

Találja meg lakóhelyét, valamint az ország nagy tájegységeit Magyarország 

domborzati térképén! 

Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit! 

Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét! 

Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között! 

Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket! 

Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás 

közben! 

Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat, beszéljen szokásaikról, 

hagyományaikról! 

Rendelkezzenek az életkoruknak megfelelő környezeti erkölccsel, társadalmi–

természeti felelősséggel, együttműködő-képességgel, a személyes és közös 

felelősségtudat alapjaival! 

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, és a hagyományok 

szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve 

felépítésében. 

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

 

 

4. vizuális 

kultúra 

Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési szándéknak megfelelően 

használni a kompozíciós eljárásokat. 



Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő 

megjelenítésére illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, 

ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása. 

Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére 

megfigyelés alapján. 

Legyenek képesek tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére. 

Tudják a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét. 

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

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

Legyen képes a látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult 

gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb 

fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 

Ismerjék a média alapvető funkcióit (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) 

Ismerjék fel a különböző típusú médiaszövegeket, médiatartalmak között tudatosan 

válasszanak. 

Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat. 

 

4. életvitel és 

technika 

Tartsák be a helyes magatartási szokásokat a balesetmentes munkavégzés 

érdekében (egyéni, páros, csoportmunkában)  

Törekedjenek a rend, tisztaság megtartására munka közben. 

Ügyeljenek a munkaeszközök karbantartásának fontosságára, gondozására. 

Legyenek képesek: 

a munkaeszközök célszerű megválasztására, szakszerű balesetmentes használatára 

a vizsgált anyagok tulajdonságainak összehasonlítására minőségi és mennyiségi 

tulajdonságok alapján; 

szempontkeresés után az elkészített modell és valós minta összehasonlítására: 

megadott szempontok figyelembevételével egy kitalált tárgy megtervezésére; 

a megtervezett tárgy elkészítésére, kipróbálására, tökéletesítésére: 

alkalmazni a tanult közlekedési szabályokat a mindennapi élet során. 

 

Ismerjék: 

az egészséges életmód elemi szabályait 

a leggyakrabban használt háztartási gépek biztonságos üzemeltetését: 

a háztartási gyermekbalesetek forrásait, okait, megelőzésüket, a mentők 

telefonszámát. 

a takarékosság forrásait (pl. idővel, energiával, fogyasztási cikkekkel, pénzzel) 



az alapvető szolgáltatásokat. 

4. testnevelés Rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása.  

Részvétel a közös gimnasztikában.  A tanult gimnasztikai gyakorlatokból 

összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, a ritmus és a mozgás 

összhangjának megteremtése. 

A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. 

A támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok teljesítése.  

Részvétel a testnevelési és sportjátékokban. Együttműködés a társakkal, a játék- és 

a magatartási szabályok betartása.  

 

4. ének 

 

Képesek a tanulók 30 népdalt, műzenei idézetet emlékezetből, a-e’ 

hangterjedelemben csoportosan, a népdalokat több versszakkal, csokorba 

rendezve is előadni.  

Képesek kifejezően, egységes hangzással énekelni, és új dalokat megfelelő 

előkészítést követően, hallás után és jelrendszerről megtanulni.  

Képesek csoportosan ismert dalokat ritmus osztinátóval énekelni, és 

egyszerű kétszólamú darabokat, kánonokat megszólaltatni. 

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

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

Felismerik, lejegyzik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, 

dinamikai jelzések, ritmus, dallam).  

Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és 

emlékezetből szolmizálják.  

Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. 

A formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség) 

felismerik és meg tudják fogalmazni.  

Megkülönböztetik a tekerő, duda, oboa, klarinét, kürt, trombita, üstdob, a 

gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyes kar hangszínét. Ismerik a hangszerek 

alapvető jellegzetességeit. Különbséget tesznek szóló és kórus, 

szólóhangszer és zenekar hangzása között. 

Figyelmesen hallgatják a zeneműveket. A zenehallgatásra kiválasztott 

művek közül 4-5 alkotást/műrészletet ismernek. 

  
 

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

tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  



Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be 

tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe. 

 Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, 

és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok 

konstruktív módon feloldhatók. 

 Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.  

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 

hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a 

sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.  

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett 

szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

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

érték, amit elődeink hoztak létre. 

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

nézőpontból is rátekinteni.  

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.  

 

4. idegen 

nyelv 

Beszédkészség: 

tudjon egyszerű mondatokat képezni és azokat helyes hanglejtéssel, hangsúllyal 

kimondani 

egyszerű szövegeket tudjon memoriterként is elmondani  

tudjon egyszerű információkat adni és kérni 

Beszédértés:  

ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket 

a szóbeli utasításokat tudja hibátlanul végrehajtani 

a hallás utáni szöveghez rendelt feladatokat tudja megoldani 

Olvasásértés: 

ismerje fel az eddig tanult szavakat, kifejezéseket nyomtatott és írott formában és 

értse is meg őket 

olvasott szöveg után egyszerű feladatokat tudjon megoldani, tudjon válaszolni a 

szövegre vonatkozó egyszerű kérdésekre 

tudjon egyszerűbb szöveget hangosan, folyamatosan, helyes kiejtéssel és 

hangsúllyal olvasni 

legyen képes a számára fontos információkat kikeresni a szövegből 

Íráskészség: 

legyen képes diktálás után, ismert szavakat, kifejezéseket helyesen leírni 



tudjon minta alapján feladatokat megoldani, 

ismerje az ABC betűit és tudjon egyszerűbb szavakat betűzni 

 

Szókincs: 

rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő 

szókinccsel 

tudja végrehajtani a tanár szóbeli és írásbeli utasításait 

4. informatika  A tanuló képes legyen a tanult ismereteket önállóan alkalmazni: 

 ismerje a térirányokat (le, fel, alá, fölé, stb.) 

 ismerje a viszonyítási szavakat (alacsony, magas, ugyanakkora) 

 tudja egyszerű utasítássor alapján az útvonalat megrajzolni. 

 tudjon egyszerű szabályjátékot felismerni 

 tudja az egyszerű tevékenységek helyes sorrendjét 

 legyen képes egyszerű rajzot kiegészíteni 

 ismerje a számítógép alapvető részeit,  

 képes legyen a számítógép be- és kikapcsolására,  

 legyen képes a tanult programok indítására, bezárására, 

 a tanult billentyűk megkeresése billentyűzeten 

 legyen képes egyszerű rajzkészítésre a PC Peti programban 

 

Humán tantárgyakhoz kapcsolódó minimum követelmények (évfolyamokra lebontva) 

Angol nyelv 

5. évfolyam 

Tankönyv: Project Fourth Edition 1 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

6. évfolyam 

Tankönyv: Project Fourth Edition 2 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

7. évfolyam 

Tankönyv: English Zone 3 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

8. évfolyam 

Tananyag: English Zone 4 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAGYAR IRODALOM  

5. évfolyam 

 

 



 

 

 

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

Az ismert szövegeket tudja értelmezni.  

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

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

társítani: ( Petőfi: János vitéz, Alföld, Egy estém otthon, Arany: Családi kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk, stb).  

- Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét . 



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

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

mese, monda  

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

segítséggel ismerje fel őket.  

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

o Az alföld (1-2.) o Arany: Családi kör (1.vsz.)  

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

 

6. évfolyam 

A tanuló rendelkezzen az 5. osztályban megszerzett alábbi ismeretekkel. 

- Monda: fogalma, fajtáinak felsorolása 

- Legalább egy monda tartalmának ismertetése 

Arany János: Toldi 

- a mű szerkezete, műfaja, stílusa, verselése, a főhős jellemzése, a szereplők bemutatása 

- az elbeszélő költemény fogalma, a cselekmény ismerete 

Népdalok és műdalok: példák felsorolása, költői képek és alakzatok felismerése 

Balladák: a ballada fogalma, csoportosítása és főbb vonásai – legalább egy ballada tartalma, szereplők 

jellemzése 

 Történelmi regény:  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

- a történelmi háttér bemutatása 

- a cselekmény ismertetése 

- a főszereplők jellemzése 

- a magyarok szerepének értékelése 

Versek a múltból: Janus Pannonius, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály rövid életrajza, egy-egy 

versének bemutatása 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – rövid tartalom ismertetése 

Memoriterek: 

- Arany János: Toldi, Előhang 

1. ének: 1-2 versszak 

             A walesi bárdok: 1-6. versszak 

- Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 



- Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez, 1-2. versszak 

Olvasás, írott szöveg megértése 

- A tanuló olvassa önállóan a rövidebb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket hangos 

olvasással. 

- Emelje ki ezekből a leglényegesebb gondolatokat. 

- Tudjon véleményt formálni a történetről, szereplőinek jellemzéséről, emberi helyzetekről. 

 

 



 

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

szabatosan beszámolni.  

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

íróit, költőit felsorolni. Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk irodalomból a 7. osztályban, vagyis a tanult 

írókat, költőket irodalmi alkotásokat tudja felsorolni.  

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

novella, ballada, óda/  

- - Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tk. szövegei alapján: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, 

Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán.  

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

regény, ballada, novella.  

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

választott Petőfi-verset.  

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

felsorolni a főszereplőket.  

- - Ismerje és tudja elmondani a következő két Mikszáth-novella cselekményét: Bede Anna tartozása, A néhai 

bárány.  

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



 

 

 

 



 

 

 

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

elmondására. 

-Szövegalkotás: önéletrajz írása minta alapján- 

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

tudjon említeni 8.-ban tanult irodalmi alkotásokat.  

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

epigramma, regény, novella, ballada, óda/-Ismerje a következő költők életét vázlatosan, a tk.-ben lévő 

szöveg alapján: Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász 

Gyula, József Attila, Radnóti Miklós, Tamási Áron-Legyen tisztában az új fogalmakkal: szimbólum, 

lélektani novella-Tudjon 3 idén tanult költeményt. (szabadon választható) 

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

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

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

Értől az Oceánig, El a faluból, Hazamegyek a falumba, A föl-földobott kő, Lédával a bálban, Őrizem a 

szemed, Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Kosztolányi Dezső: Ötévi fegyház, Tóth Árpád: Körúti hajnal 

Juhász Gyula: Milyen volt ..., Anna örök, József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra, Radnóti 

Miklós: Nem tudhatom 

 

 

 

 

 



MAGYAR NYELVTAN 

 

5. évfolyam 

 

 

- A tanuló írása legyen rendezett, olvasható. 

- Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 

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

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

- Tudja felsorolni a beszélőszerveket 

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

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

15 

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

példákat gyűjteni. 

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

szóelemzés és az egyszerűsítés elvét. 

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

alkalmazni. 

- Az elválasztás szabályait elsajátítva tudjon helyesen szótagolni. 

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

értelmű kifejezéseket gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentésű szavakat. 

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

 

6. évfolyam 

 

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

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

toldalékot, a helyesírási alapelveket. Alkalmazza megfelelően a tanult kommunikációs, 

nyelvtani és helyesírási szabályokat. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 

- Tudjon megnyilatkozni a beszédhelyzethez, a nyelvi illemhez alkalmazkodó módon, a 

kommunikációs gyakorlatokban. 

- Alkalmazza helyesen a beszédtempót, a hangmagasságot, a hangerőt és a hanglejtést. 

- Tudja megfogalmazni és megvédeni saját véleményét. 

 



Kommunikáció 

- A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi jelei szóban és írásban 

- Szövegtípusok alkotása: élménybeszámoló, elbeszélés, jellemzés (10-12 mondat) 

- A tanuló legyen birtokában a következő ismereteknek: 

Nyelvtani ismeretek: 

- Nagyobb szófaji csoportok és főbb sajátosságaik megnevezése: ige, főnév, melléknév, számnév, 

névmások, igenevek, viszonyszók, mondatszók 

- Példák felsorolása 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

A tanuló tudjon néhány mondatos véleményt fogalmazni az olvasmányai által szerzett tapasztalatairól. 

Helyesírás: 

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

írott szövegben. 

- Az alapvető és gyakran használt tulajdonnevek helyesírása legyen hibátlan. 

 

7. évfolyam 

 

A tanuló legyen tisztában a 6. osztályban tanult szófajokkal: főnév, melléknév, számnév, névmás, ige, 

határozószó, igenév, igekötő, névelő, névutó. 

Ismerje az egyszerű mondat mondatrészeit és szintagmáit. Tudja felsorolni az alárendelő szószerkezetek 

fajtáit: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős. Ismerje a mondatrészek aláhúzási módját, jelölését az 

ágrajzban. 

Ismerje fel a mondatrészeket, tudja kérdéseiket. Ismerje fel az alany, az állítmány, a jelzők fajtáit, 

valamint a határozós szószerkezetek gyakoribb fajtáit (hely, idő, mód, ok, cél, eszköz, társ, állapot, 

részes). 

Legyen képes egyszerűbb mondatok elemzésére, szerkezeti rajz készítésére. 

Írása legyen rendezett, olvasható. Legyen képes javítani tollbamondás után írt szövegében a hibáit. 

Alkalmazza a megfelelő mondatvégi írásjeleket, törekedjen a tanult nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok alkalmazására. Az alapvető és gyakran használt tulajdonneveket írja hibátlanul. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 

- Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális szinten. 

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

végén.  

-Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat. 

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

tudjon ábrázolni.  

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

egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot. 

-Írásképe legyen olvasható, áttekinthető. 

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

-Az alapvető tulajdonneveket írja helyesen. 

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

-Rendelkezzen minimális nyelvtörténeti ismerettel: tudja felsorolni nyelvrokonainkat, tudja jellemezni 

a magyar nyelv természetét. 

-Legyen fogalma a nyelvjárásokról, a nyelvváltozatokról. 

 

 

Német nyelv 

 

 



 

5. ÉVFOLYAM 

  

 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 megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; 

   megértési probléma esetén segítséget kér. 

  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

   ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 

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

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

Íráskészség 

A tanuló 

   ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat helyesen leír; 

   egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 

  



 

  

6. ÉVFOLYAM 

   

Az európai minimumszint fele: A1 

  

Ezen a szinten a diák 

     megérti a legegyszerűbb ismert utasításokat, kéréseket, és röviden válaszolni tud; 

     megérti a tanult témákhoz kapcsolódó ismerős szavakat, fordulatokat; 

     képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni; 

     felismeri és megérti az ismerős szavakat, igen egyszerű mondatokat; 

     a tanult szavakat le tudja írni, ismerős szövegbe be tudja írni. 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, 

közléseket megért; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti. 

Beszédkészség 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszol; 

– tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

– tanult minta alapján kérdéseket tesz fel; 

– tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 



Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalál; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megért. 

Íráskészség 

A tanuló 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír; 

– egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; 

– egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) tanult minta alapján létrehoz. 

  

  

a) Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Köszönés, elköszönés Guten Morgen/Tag! Auf Wiedersehen! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás Ich heisse… Ich bin… 

Megszólítás Entschuldigung, … 

Érdeklődés hogylét iránt, arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok, arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…, Danke. 

Fröhliche Weihnachten ! 

  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

  



Véleménykérés, arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése, el nem ismerése Da hast du (nicht) recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast 

nicht recht! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut/blöd! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…, ich möchte…, ich 

kann… 

Kedvtelés                                                                                            ich mag…., ich spiele gern 

Fußball 

  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… 

Információkérés, -adás Wie ist…? Prima. /Wie alt bist du? 

Ígenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch 

Tudás, nemtudás Ich weiss (nicht). 

  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés Gib mir bitte…! 

Javaslat, arra reagálás Möchtest du…? Spielen wir…! Ja, gerne! 

Meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? 

Ja, bitte. Nein, danke. 

  

  

  

  

  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 



  

Visszakérdezés Wie bitte? 

Nemértés Ich verstehe nicht. 

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

  

b)            Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök (5-6. évfolyam) A fogalomkörök nyelvi kifejezései 

  

  

ű Präsens Ich bin heute zu Hause. 

Die Sonne scheint. 

    
Präsens mit Vokalwechsel, 

Er liest das Buch vor. 

trennbare Verben , sich-Verben 

Ich freue mich. 

  
ű Präteritum (haben, sein) Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England. 

    
Perfekt Ich habe ein Eis gegessen. 

  
Jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

    
Sich-Verben Ich freue mich. 

    
Haben Ich habe einen Bruder. 

    
Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

    

  

Hier, dort, links, rechts, Ich lege das Heft 

 

  



7. ÉVFOLYAM 

  

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

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

eseményeket megért; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését. 

  

Beszédkészség 

A tanuló 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol; 

   egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

   kérdéseket tesz fel; 

   tanult minta alapján eseményeket mesél el; 

   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 

   ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 

   egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

   egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 

   tanult minta alapján tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

  



  

8. ÉVFOLYAM 

  

  

  

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

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

eseményeket megért; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt 

kiszűr; 

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

   ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 sza-

vas szövegből kikövetkezteti; 

   jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lé-

nyeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

  

Beszédkészség 

A tanuló 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; 

   egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

   kérdéseket feltesz; 

   eseményeket elmesél; 

   fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

  

  



Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

   ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti; 

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

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

megtalál; 

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

   egyszerű történetet megért; 

   jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; 

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

információt a lényegtelentől elkülöníti. 

  

Íráskészség 

A tanuló 

   egyszerű szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehoz; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott – ismert struktúrák felhasználásával – 

tényszerű szöveget helyesen leír; információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír; 

   egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

   kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 TÖRTÉNELEM  

 

5. évfolyam 

 

1. témakör: Őskor 

Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, 

földművelés, állattenyésztés, kézművesség, termelés 

Tanulói tevékenység: Képek alapján történelmi források típusainak felismerése 

Samu, mint régészeti lelet jelentősége, lelőhelye 

Térképen megmutatni az ember vándorlásának irányait 

 

2. témakör: Ókori Kelet államai 

Fogalmak: keresztény időszámítás, Kr. e., Kr. u., évtized, évszázad, öntözéses földműveléseszközei, 

csere, kereskedelem, falu, város, állam, birodalom, ókor 

Tanulói tevékenység: Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína folyóinak ismerete, Egyiptom uralkodója, 

társadalma, piramis építése, Az ókori népek találmányai 

 

3. témakör: Az ókori Görögország (Hellász) 

Fogalmak: hellén, polisz, arisztokrata, démosz, népgyűlés, demokrácia 

Évszámok: Kr.e. 776, Kr.e. 490, Kr.e. 480 

Tanulói tevékenység: A fontosabb görög istenek ismerete Olimpiai játékok, olimpiai versenyszámok 

felsorolása, Athén és Spárta bemutatása, Görög-perzsa háborúk ismertetése: hadvezérei, helyszínei, 

eredményei 

 

4. témakör: Az ókori Róma 

Fogalmak: királyság, köztársaság, császárság, provincia, szenátus, patríciusok, plebejusok 

Évszámok: Kr.e. 753, 395, 476 



Tanulói tevékenység: Romulus és Remus történetének ismerete, Köztársaság tisztségviselői (consul, 

néptribunus, népgyűlés, szenátus) Pun háborúk eseményei, Pannónia szerepének ismertetése, 

Nyugatrómai Birodalom bukásának okai 

 

5. témakör: Képek a középkori Európa történetéből 

Fogalmak: középkor, feudalizmus, földbirtok, hűbérúr, hűbéres, hűbéri lánc, vár, lovag, keresztes 

hadjárat, falu, jobbágy, uradalom, majorság, jobbágytelek, robot, terményadó, tized, nehézeke, 

szügyhám, önellátó gazdálkodás, két-és háromnyomásos gazdálkodás, árutermelés és pénzgazdálkodás, 

polgár, város, vám, céh, szent, legenda, ereklye, szerzetes, eretnek, iszlám, Allah, Korán  

Évszámok:622., 800. 

Tanulói tevékenység: A középkori várbemutatása 

Lovagi erények, lovagi torna, a középkori földbirtok (majorság, jobbágytelek, közös használatú 

területek), jobbágyok terhei, A középkori egyház felépítésének jellemzése. 

 

6. témakör: Magyarország az Árpádok idején 

Fogalmak: vármegye, tized, ispán, nádor, tatárok 

Évszámok: 895-900, 1000-1038. 1222, 1241-1242, 1301 

Tanulói tevékenység: Szent István államszervező tevékenysége, Szent István egyházszervező 

tevékenysége, Szent László és Könyves Kálmán törvényei, IV. Béla tevékenysége a tatárjárás előtt, után 

 

6. ÉVFOLYAM 

 

A 

továbbhaladá

s feltételei 

a 6. évfolyam 

végén 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása a 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. 



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 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. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

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. 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 értelmezésére, információk 

rendezésére és értelmezésére 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

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

alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 

esemény időpontját. 



 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. 

 

6. évfolyam  

I. negyedév  

A királyi hatalom I. Károly idején.  

Nagy Lajos, a lovagkirály.  

Luxemburgi Zsigmond és a huszitizmus.  

Hunyadi János törökellenes harcai.  

Hunyadi Mátyás uralkodása és reneszánsz udvara.  

Dózsa-féle parasztháború.  

A mohácsi vereség és következményei.  

II. negyedév  

A földrajzi felfedezések okai és céljai.  

Portugál és spanyol felfedezések.  

A reformáció és a katolikus megújulási kísérlet.  

A Habsburgok birodalma.  

Angol forradalom, alkotmányos királyság Angliában.  

A Napkirály udvara.  

A felvilágosodás eszmerendszere.  

Felvilágosult uralkodók Európában  

Az Egyesült Államok létrejötte 

III. negyedév  

A három részre szakadt ország élete.  

Végvári harcok és a nagy várháborúk évei.  

Reformáció és az ellenreformáció harca Magyarországon.  

Az Erdélyi Fejedelemség.  

Erdély aranykora Bethlen Gábor idején.  

Élet a török hódoltságban.  

Habsburg-ellenes harcok és vallási mozgalmak a XVII. században.  

Zrínyi Miklós küzdelme a török ellen.  

A török kiűzése.  

A Rákóczi-szabadságharc.  

Az ország újjáépítése, a hódoltsági területek benépesítése.  



III. Károly uralkodása.  

Mária Terézia uralkodása.  

II. József Magyarország élén  

IV. negyedév 

Franciaország a XIX. század második felében.  

Az egységes Németország létrejötte. A 

z egységes Olaszország létrejötte.  

Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.  

Az ipari forradalom második szakaszának feltalálói és találmányai.  

Anglia és gyarmatbirodalma.  

Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása 

 

7. ÉVFOLYAM 

 

A 

továbbhaladás 

feltételei  

A 7. évfolyam 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események feldolgozásával , a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 

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. 

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 XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-

egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen a második 

világháború végéig. 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. 



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 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. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra 

példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból . 

 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

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. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

.. 

 

 

7. évfolyam  

I. negyedév  

Magyarország az önkényuralom éveiben.  

Magyarország és Ausztria kapcsolata a megtorlástól a kiegyezésig.  

A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe létrejöttében.  



A dualista állam felépítése.  

Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése.  

Budapest világváros.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei.  

A nemzetiségek helyzete.  

A millenniumi ünnepségek.  

Hazánk a XX. század elején.  

II. negyedév  

A gyarmatbirodalmak kialakulása.  

Élet a gyarmatokon.  

Katonai szövetségek kialakulása az I. világháború előestéjén.  

Az első világháború kirobbanása.  

Tömegek és gépek háborúja.  

Magyarok az első világháborúban.  

Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése.  

Az Egyesült Államok belépése és az antant győzelme a világháborúban.  

III. negyedév  

A Párizs környéki békék.  

India, Kína és Japán története a két világháború között.  

A bolsevik hatalomátvétel, és az ország berendezkedése a polgárháború után.  

Sztálin hatalomra kerülése és korlátlan hatalmának kialakulása.  

A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és hatása Európában.  

A fasizmus hatalomra kerülése és berendezkedése Olaszországban.  

Nemzetszocializmus Németországban, Hitler a diktátor.  

A náci terjeszkedés kezdetei Európában.  

A fajelmélet gyakorlati alkalmazása Németországban.  

IV. negyedév  

Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság okai, következményei.  

A trianoni békediktátum, és a Horthy-korszak jellegzetességei.  

Bethlen-féle konszolidáció.  

A kultúra, a művelődés a Horthy-korszakban. és a határon túli magyarság sorsa a korszakban.  

A revíziós politika és a második világháború kirobbanásának okai.  

A második világháború kezdete és első évei.  

A Szovjetunió német megtámadása. Koalíciók létrejötte. Az USA belépése a II. világháborúba.  

A totális háború.  

Magyarország hadba lépésétől a német megszállásig. 

 Népirtás a második világháborúban, a holokauszt.  



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

Magyarország német megszállása.  

A holokauszt Magyarországon.  

Szálasi és a nyilasok rémuralma. 

 

8. évfolyam 

 

 

A FŐBB TÉMAKÖRÖK ISMERETE 

 

A kétpólusú világ kialakulása. 

Az 1947-es párizsi békeszerződések.  

Izrael Államának létrejötte. A zsidó állam újkori szerepe a világban.  

A kettéosztott Európa.  

A NATO és a Varsói Szerződés születése.  

Válsággócok és fegyveres konfliktusok a hidegháború korában. Magyarország 1945–1948 között.  

Kommunista diktatúra: A Rákosi –rendszer kialakulása és működése.  

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

Hazánk útja a forradalomig. 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. 

A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság. 

Az életmód változása, a populáris kultúra kialakulása és terjedése a világban. 

Tudományos és technikai forradalom.  

Fegyverkezési verseny és űrprogram.  

A nyugati integráció.  

Az enyhülés kezdetei. 

Az európai szovjet típusú rendszer összeomlása. 

A rendszerváltó Közép-Kelet-Európa.  

Németország egyesülése. 

Az Európai Unió létrejötte és működése. 

A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása. 

Az iszlám országok világpolitikai szerepe és a nemzetközi terrorizmus erősödése. 

A közelmúlt háborúi, válsággócai (Közel-Kelet, Afganisztán, Irak, Irán).A globális világ sajátosságai, 

globalizáció előnyei és hátrányai. 

Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka. 

A kádári konszolidáció. Élet a „legvidámabb barakkban”. A pártállam csődje és a rendszer lazulásának 

kezdetei. 



A demokratikus jogállam megteremtése. 

Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. 

A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer a mai Magyarországon. 

A magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek. A cigány (roma) népesség helyzete. 

A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően. 

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs. 

A jogi szabályozás sajátosságai. 

Jogok és kötelességek. 

Az alapvető emberi jogok. 

A gyermekek jogai, diákjogok. 

Egyenlőség és egyenlőtlenségek a társadalomban. 

A zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson álló alapvető emberi normák és jogok. 

Tapasztalatszerzés: valamilyen hivatalos ügy elintézésében. 

Államformák (királyság, köztársaság) és politikai rendszerek (demokrácia, diktatúra).A demokratikus 

állam működésének alapelvei (hatalommegosztás, hatalomgyakorlás és társadalmi kontroll). 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

Magyarország politikai intézményei (államszervezet és társadalmi érdekképviseletek). 

A média, mint hatalmi ág. és a nyilvánosság szerepe a közéletben. 

A gazdaság legfontosabb szereplői, és kapcsolatuk a piacgazdaságban (háztartások, vállalatok, állam, 

külföld, piac, pénzügyi közvetítők). A pénz funkciói és formái (érme, bankjegy, pénzhelyettesítők, 

bankkártyák). Az infláció. Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, 

árfolyam). 

Egy diák lehetséges gazdasági szerepei (munka, fogyasztás, gazdálkodás a zsebpénzzel). 

Jövedelmek és kiadások: munkával szerzett jövedelmek, nemmunkával szerzett jövedelmek (társadalmi 

juttatások, tulajdonból származó jövedelmek, örökség, nyeremény, vagyon). 

Családi kiadások: létszükségleti kiadások (élelem, ruházkodás, lakás, közüzemi szolgáltatások), egyéb 

kiadások (oktatási-kulturális, szabadidős és rekreációs kiadások).Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában és vásárlásában (energiahasználat, beruházás, tudatos vásárlás, hulladékkezelés és 

újrahasznosítás). 

Családi pénzkezelési technikák (megtakarítás és befektetés, hiány és hitel, bankszámlák, bankkártyák 

és banki műveletek). 

Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) szerepének meghatározása. A média használata 

a mindennapokban. A különféle médiatartalmak értelmezése, a média funkcióinak azonosítása. A 

nyilvánosság jelentésének és jelentőségének meghatározása, szerepének tisztázása az egyes korokban 

és társadalmakban. 



A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, kereskedelmi, közösségi média) és jellemzői, valamint azok 

megkülönböztetése. A média ágazatinak célközönségei. A hírgyártás folyamatának, szereplőinek 

azonosítása. A pártatlanság és korlátai. A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői. 

A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői. 

 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggyöny, fegyverkezési verseny, enyhülés, globalizáció, 

népesedésrobbanás, fogyasztói társadalom, környezetkárosításföldosztás→ államosítás, pártállami 

diktatúra, kitelepítés, ÁVH, kollektivizálás, rendszerváltozás, Egyesült Nemzetek Szervezete, Közgyűlés, 

Biztonsági Tanács, kitelepítések, szuperhatalom, vasfüggöny, hidegháború, hidegháború, pártállam, 

jóléti állam, államosítás, népbíróságok, SZEB,  kollektív bűnösség, lakosságcsere, államosítás, 

kollektivizálás, szövetkezet, tervgazdaság, Államvédelmi Hatóság (ÁVH), internálás, 

tömegpropaganda, arab országok, népességrobbanás, nyomornegyed, monokultúra, puccs, zsákutcás 

fejlődés, törzsi háborúk, beatkorszak, internet (világháló), jóléti állam, frizsiderszocializmus, 

demokratikus ellenzék, szamizdat, második nyilvánosság, eladósodás, többpártrendszer, mamutcégek, 

nemzetközi pénzvilág, multikulturalizmus, migráció, tömegkommunikáció, integráció, euró, Közös 

Piac, Európa Tanács, Európai Tanács, Európai Parlament, Európai Bizottság, „négy szabadság”, 

schengeni egyezmény, rendszerváltás, demokratikus intézményrendszer, jogállam, pluralizmus, 

határnyitás, Ellenzéki Kerekasztal, Nemzeti Kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság, 

országgyűlési patkó, önkormányzati választások, főpolgármester  

 

 

 

Évszámok: 1948, 1949, 1953, 1955, 1956. október 23-november 4.,1989, 1990, 1992, 1995, 2002, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

      Ének zene 

 

 

 

5. évfolyam 

 



  

I. A magyar népzene 

Követelmények 

A tanuló: 

– tudjon 13 dalt emlékezetbõl csoportosan, tisztán, érthetõ szövegkiejtéssel, pontos ritmusban 

elénekelni, – legyen képes a népzenei és honismereti tudás egységesítésére, összevonására, – ismerje fel 

a népi hangszereket a hangzásukról, – végezzen gyûjtõmunkát lakóhelyének népi kultúrájáról, – legyen 

jártas a magyar népi hagyományok és szokások világában (megnevezése és célja), – a felsorolás szintjén, 

területhez kötve nevezze meg a népdalgyûjtõket, – különböztesse meg az új és régi stílusú népdalok 

jellemzõit, – tudjon beszélni Kodály Zoltán életérõl, munkájáról, – legyen képes egyszerû ritmus, dallam 

és szöveg rögtönzésére (2-3 ütem), ismerje fel a többször meghallgatott zenemûveket, feldolgozásokat 

(szerzõ – cím – mûfaj). 

 

6. évfolyam 

A tanuló a tanórákra hiánytalan taneszközeivel érkezzen - az ismételt dalokat is beleszámítva 10-15 dal 

pontos, stílusos éneklése emlékezetből - zenei szemelvények, idézetek éneklése pontos ritmussal, helyes 

tempóban és dinamikával - a tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése - a tanult 

hangközök, a zenei ABC, a módosítójelek, hangsorok, hangnemek ismerete - a többször meghallgatott 

zeneművek felismerése, témáinak éneklése - zenetörténet ismeretek elsajátítása (klasszicizmus) - 

folyamatosan értékeljük a közös zenei tevékenységet, az aktív éneklést 

  

 7. évfolyam 

  

A tanuló: 

  

  tudjon 5 magyar népdalt énekelni, az érzelmi tartalmak, hangulatok és karakterek 

megjelenítésével,  

  legyen képes megkülönböztetni az új és a régi stílusú népdalokat,  

  tudjon 5 romantikus dalt, kellemes hangvétellel, kifejező előadásmóddal énekelni,  



  tudja megnevezni a magyar és egyetemes zenekultúra egyéniségeit, kiknek életútját, műveit 

ismerteti, 

  

  tudja levezetni a népdal, népies dal, népies műdal és a műdal jelentésének tartalmát. 

  

8. évfolyam 

A tanuló: 

  

–tudjon 5 újonnan tanult népdalt énekelni, egyéni előadásban,  

–ismerje és mutassa be röviden Bartók Béla életét és művészetét,  

–tudjon tájékozódni és viszonyítani a zenei vonalrendszerben,  

–tudjon 2 műdalt emlékezetből zeneileg igényesen, kifejezően megszólaltatni, 

–tudjon beszélni a XX. századi zene irányzatairól, zeneszerzőiről. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETIKA/ERKÖLCSTAN 

 

5. évfolyam 

 A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. Füzete rendezett. 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért. 

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló 

sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. Önismerete kialakulóban van. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére. 

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként 

választania kell még a számára fontos értékek között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati hálójának a 

szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a 

gyakorlatban jól használható technikájával. 

   

6. évfolyam 

  A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. Füzete rendezett. 

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi normákat.   

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási 

hagyományokat. 

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést mutatni az 

elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki 

nyújtott segítséget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá, 

hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet. 

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait. 



Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a 

különféle médiaüzenetekhez. 

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s ezek 

mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz. 

   

7. évfolyam 

  A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei 

alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.  

Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és 

értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. 

Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor képes 

reálisan felmérni a lehetőségeit. 

Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek 

közötti választással együtt járó belső feszültséget. 

Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni. 

Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért. 

  

 

8. évfolyam 

   A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. Füzete rendezett. 

Kialakultak benne az európai identitás csírái. 

Önismerete fejlett, tisztában van az erényeivel és értékeivel. 



Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; 

igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. 

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel 

is jár. 

Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, de képes elfogadni 

mások véleményét. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra 

 

 

5. évfolyam 

 

 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 

különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

 

6. évfolyam 

 

 

 Néhány rajzi és tárgykészítési technika 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 kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 

 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során 

adott célok kifejezése érdekében. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző 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. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

8. évfolyam 

 

 

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos 

használata az alkotótevékenység során. 

 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. 

 

Hon és népismeret 

 

 

6. évfolyam 

 

- Ismerjék meg a tanulók lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos gazdasági 

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

- A tanulási folyamatban alakuljon ki az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk.  

Ismerjék a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeit, a család felépítését, a családon belüli 

munkamegosztást. 

- A megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő 

népismereti tartalmakat. 

- A tanulók fedezzék fel a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösség 

megtartó szerepüket. Élményszerűen, hagyományhű módon sajátítsák el egy-egy jeles nap, ünnepkör 

köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és 

a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.  

- Tudják a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek nevét, valamint szülőföldjük 

hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit. Ismerjék a hazánkban élő nemzetiségeket és etnikai 

kisebbséget. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humán tantárgyakhoz kapcsolódó minimum követelmények (évfolyamokra lebontva 

Angol nyelv 

5. évfolyam 

Tankönyv: Project Fourth Edition 1 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

6. évfolyam 

Tankönyv: Project Fourth Edition 2 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

7. évfolyam 

Tankönyv: English Zone 3 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

8. évfolyam 

Tananyag: English Zone 4 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

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. 

 

 

MAGYAR IRODALOM 

5. évfolyam 



 

 



 

 

 

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

Az ismert szövegeket tudja értelmezni.  

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

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

társítani: ( Petőfi: János vitéz, Alföld, Egy estém otthon, Arany: Családi kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk, stb).  

- Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét . 



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

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

mese, monda  

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

segítséggel ismerje fel őket.  

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

o Az alföld (1-2.) o Arany: Családi kör (1.vsz.)  

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

 

6. évfolyam 

A tanuló rendelkezzen az 5. osztályban megszerzett alábbi ismeretekkel. 

- Monda: fogalma, fajtáinak felsorolása 

- Legalább egy monda tartalmának ismertetése 

Arany János: Toldi 

- a mű szerkezete, műfaja, stílusa, verselése, a főhős jellemzése, a szereplők bemutatása 

- az elbeszélő költemény fogalma, a cselekmény ismerete 

Népdalok és műdalok: példák felsorolása, költői képek és alakzatok felismerése 

Balladák: a ballada fogalma, csoportosítása és főbb vonásai – legalább egy ballada tartalma, szereplők 

jellemzése 

 Történelmi regény:  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

- a történelmi háttér bemutatása 

- a cselekmény ismertetése 

- a főszereplők jellemzése 

- a magyarok szerepének értékelése 

Versek a múltból: Janus Pannonius, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály rövid életrajza, egy-egy 

versének bemutatása 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – rövid tartalom ismertetése 

Memoriterek: 

- Arany János: Toldi, Előhang 

2. ének: 1-2 versszak 

             A walesi bárdok: 1-6. versszak 

- Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 



- Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez, 1-2. versszak 

Olvasás, írott szöveg megértése 

- A tanuló olvassa önállóan a rövidebb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket hangos 

olvasással. 

- Emelje ki ezekből a leglényegesebb gondolatokat. 

- Tudjon véleményt formálni a történetről, szereplőinek jellemzéséről, emberi helyzetekről. 

 

7. évfolyam 

 



 

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

szabatosan beszámolni.  

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

íróit, költőit felsorolni. Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk irodalomból a 7. osztályban, vagyis a tanult 

írókat, költőket irodalmi alkotásokat tudja felsorolni.  

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

novella, ballada, óda/  

- - Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tk. szövegei alapján: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, 

Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán.  

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

regény, ballada, novella.  

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

választott Petőfi-verset.  

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

felsorolni a főszereplőket.  

- - Ismerje és tudja elmondani a következő két Mikszáth-novella cselekményét: Bede Anna tartozása, A néhai 

bárány.  

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



 

 

8. évfolyam 

 



 

 

 

 

 

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

elmondására. 

-Szövegalkotás: önéletrajz írása minta alapján- 

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

tudjon említeni 8.-ban tanult irodalmi alkotásokat.  

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

epigramma, regény, novella, ballada, óda/-Ismerje a következő költők életét vázlatosan, a tk.-ben lévő 

szöveg alapján: Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász 



Gyula, József Attila, Radnóti Miklós, Tamási Áron-Legyen tisztában az új fogalmakkal: szimbólum, 

lélektani novella-Tudjon 3 idén tanult költeményt. (szabadon választható) 

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

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

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

Értől az Oceánig, El a faluból, Hazamegyek a falumba, A föl-földobott kő, Lédával a bálban, Őrizem a 

szemed, Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Kosztolányi Dezső: Ötévi fegyház, Tóth Árpád: Körúti hajnal 

Juhász Gyula: Milyen volt ..., Anna örök, József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra, Radnóti 

Miklós: Nem tudhatom 

 

 

 

 

MAGYAR NYELVTAN 

 

5. évfolyam 

 

 

- A tanuló írása legyen rendezett, olvasható. 

- Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 

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

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

- Tudja felsorolni a beszélőszerveket 

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

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

15 

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

példákat gyűjteni. 

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

szóelemzés és az egyszerűsítés elvét. 

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

alkalmazni. 

- Az elválasztás szabályait elsajátítva tudjon helyesen szótagolni. 

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

értelmű kifejezéseket gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentésű szavakat. 

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

 



6. évfolyam 

 

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

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

toldalékot, a helyesírási alapelveket. Alkalmazza megfelelően a tanult kommunikációs, 

nyelvtani és helyesírási szabályokat. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 

- Tudjon megnyilatkozni a beszédhelyzethez, a nyelvi illemhez alkalmazkodó módon, a 

kommunikációs gyakorlatokban. 

- Alkalmazza helyesen a beszédtempót, a hangmagasságot, a hangerőt és a hanglejtést. 

- Tudja megfogalmazni és megvédeni saját véleményét. 

Kommunikáció 

- A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi jelei szóban és írásban 

- Szövegtípusok alkotása: élménybeszámoló, elbeszélés, jellemzés (10-12 mondat) 

- A tanuló legyen birtokában a következő ismereteknek: 

Nyelvtani ismeretek: 

- Nagyobb szófaji csoportok és főbb sajátosságaik megnevezése: ige, főnév, melléknév, számnév, 

névmások, igenevek, viszonyszók, mondatszók 

- Példák felsorolása 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

A tanuló tudjon néhány mondatos véleményt fogalmazni az olvasmányai által szerzett tapasztalatairól. 

Helyesírás: 

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

írott szövegben. 

- Az alapvető és gyakran használt tulajdonnevek helyesírása legyen hibátlan. 

 

7. évfolyam 

 

A tanuló legyen tisztában a 6. osztályban tanult szófajokkal: főnév, melléknév, számnév, névmás, ige, 

határozószó, igenév, igekötő, névelő, névutó. 

Ismerje az egyszerű mondat mondatrészeit és szintagmáit. Tudja felsorolni az alárendelő szószerkezetek 

fajtáit: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős. Ismerje a mondatrészek aláhúzási módját, jelölését az 

ágrajzban. 



Ismerje fel a mondatrészeket, tudja kérdéseiket. Ismerje fel az alany, az állítmány, a jelzők fajtáit, 

valamint a határozós szószerkezetek gyakoribb fajtáit (hely, idő, mód, ok, cél, eszköz, társ, állapot, 

részes). 

Legyen képes egyszerűbb mondatok elemzésére, szerkezeti rajz készítésére. 

Írása legyen rendezett, olvasható. Legyen képes javítani tollbamondás után írt szövegében a hibáit. 

Alkalmazza a megfelelő mondatvégi írásjeleket, törekedjen a tanult nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok alkalmazására. Az alapvető és gyakran használt tulajdonneveket írja hibátlanul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

 

 



 



  

 

- Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális szinten. 

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

végén.  

-Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat. 

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

tudjon ábrázolni.  

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

egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot. 

-Írásképe legyen olvasható, áttekinthető. 

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

-Az alapvető tulajdonneveket írja helyesen. 

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

-Rendelkezzen minimális nyelvtörténeti ismerettel: tudja felsorolni nyelvrokonainkat, tudja jellemezni 

a magyar nyelv természetét. 

-Legyen fogalma a nyelvjárásokról, a nyelvváltozatokról. 

 

 

Német nyelv 

 

 



 

5. ÉVFOLYAM 

  

 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 megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; 

   megértési probléma esetén segítséget kér. 

  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

   ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 

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

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

Íráskészség 

A tanuló 

   ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat helyesen leír; 

   egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 

  



 

  

6. ÉVFOLYAM 

   

Az európai minimumszint fele: A1 

  

Ezen a szinten a diák 

     megérti a legegyszerűbb ismert utasításokat, kéréseket, és röviden válaszolni tud; 

     megérti a tanult témákhoz kapcsolódó ismerős szavakat, fordulatokat; 

     képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni; 

     felismeri és megérti az ismerős szavakat, igen egyszerű mondatokat; 

     a tanult szavakat le tudja írni, ismerős szövegbe be tudja írni. 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, 

közléseket megért; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti. 

Beszédkészség 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszol; 

– tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

– tanult minta alapján kérdéseket tesz fel; 

– tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 



Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalál; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megért. 

Íráskészség 

A tanuló 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír; 

– egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; 

– egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) tanult minta alapján létrehoz. 

  

  

a) Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Köszönés, elköszönés Guten Morgen/Tag! Auf Wiedersehen! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás Ich heisse… Ich bin… 

Megszólítás Entschuldigung, … 

Érdeklődés hogylét iránt, arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok, arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…, Danke. 

Fröhliche Weihnachten ! 

  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

  



Véleménykérés, arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése, el nem ismerése Da hast du (nicht) recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast 

nicht recht! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut/blöd! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…, ich möchte…, ich 

kann… 

Kedvtelés                                                                                            ich mag…., ich spiele gern 

Fußball 

  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… 

Információkérés, -adás Wie ist…? Prima. /Wie alt bist du? 

Ígenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch 

Tudás, nemtudás Ich weiss (nicht). 

  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés Gib mir bitte…! 

Javaslat, arra reagálás Möchtest du…? Spielen wir…! Ja, gerne! 

Meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? 

Ja, bitte. Nein, danke. 

  

  

  

  

  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 



  

Visszakérdezés Wie bitte? 

Nemértés Ich verstehe nicht. 

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

  

b)            Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök (5-6. évfolyam) A fogalomkörök nyelvi kifejezései 

  

  

ű Präsens Ich bin heute zu Hause. 

Die Sonne scheint. 

    
Präsens mit Vokalwechsel, 

Er liest das Buch vor. 

trennbare Verben , sich-Verben 

Ich freue mich. 

  
ű Präteritum (haben, sein) Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England. 

    
Perfekt Ich habe ein Eis gegessen. 

  
Jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

    
Sich-Verben Ich freue mich. 

    
Haben Ich habe einen Bruder. 

    
Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

    

  

Hier, dort, links, rechts, Ich lege das Heft 

 

  



7. ÉVFOLYAM 

  

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

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

eseményeket megért; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését. 

  

Beszédkészség 

A tanuló 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol; 

   egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

   kérdéseket tesz fel; 

   tanult minta alapján eseményeket mesél el; 

   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 

   ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 

   egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

   egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 

   tanult minta alapján tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

  



  

8. ÉVFOLYAM 

  

  

  

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

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

eseményeket megért; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt 

kiszűr; 

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

   ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 sza-

vas szövegből kikövetkezteti; 

   jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lé-

nyeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

  

Beszédkészség 

A tanuló 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; 

   egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

   kérdéseket feltesz; 

   eseményeket elmesél; 

   fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

  

  



Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

   ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti; 

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

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

megtalál; 

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

   egyszerű történetet megért; 

   jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; 

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

információt a lényegtelentől elkülöníti. 

  

Íráskészség 

A tanuló 

   egyszerű szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehoz; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott – ismert struktúrák felhasználásával – 

tényszerű szöveget helyesen leír; információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír; 

   egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

   kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 TÖRTÉNELEM  

 

5. évfolyam 

 

7. témakör: Őskor 

Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, 

földművelés, állattenyésztés, kézművesség, termelés 

Tanulói tevékenység: Képek alapján történelmi források típusainak felismerése 

Samu, mint régészeti lelet jelentősége, lelőhelye 

Térképen megmutatni az ember vándorlásának irányait 

 

8. témakör: Ókori Kelet államai 

Fogalmak: keresztény időszámítás, Kr. e., Kr. u., évtized, évszázad, öntözéses földműveléseszközei, 

csere, kereskedelem, falu, város, állam, birodalom, ókor 

Tanulói tevékenység: Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína folyóinak ismerete, Egyiptom uralkodója, 

társadalma, piramis építése, Az ókori népek találmányai 

 

9. témakör: Az ókori Görögország (Hellász) 

Fogalmak: hellén, polisz, arisztokrata, démosz, népgyűlés, demokrácia 

Évszámok: Kr.e. 776, Kr.e. 490, Kr.e. 480 

Tanulói tevékenység: A fontosabb görög istenek ismerete Olimpiai játékok, olimpiai versenyszámok 

felsorolása, Athén és Spárta bemutatása, Görög-perzsa háborúk ismertetése: hadvezérei, helyszínei, 

eredményei 

 

10. témakör: Az ókori Róma 

Fogalmak: királyság, köztársaság, császárság, provincia, szenátus, patríciusok, plebejusok 

Évszámok: Kr.e. 753, 395, 476 



Tanulói tevékenység: Romulus és Remus történetének ismerete, Köztársaság tisztségviselői (consul, 

néptribunus, népgyűlés, szenátus) Pun háborúk eseményei, Pannónia szerepének ismertetése, 

Nyugatrómai Birodalom bukásának okai 

 

11. témakör: Képek a középkori Európa történetéből 

Fogalmak: középkor, feudalizmus, földbirtok, hűbérúr, hűbéres, hűbéri lánc, vár, lovag, keresztes 

hadjárat, falu, jobbágy, uradalom, majorság, jobbágytelek, robot, terményadó, tized, nehézeke, 

szügyhám, önellátó gazdálkodás, két-és háromnyomásos gazdálkodás, árutermelés és pénzgazdálkodás, 

polgár, város, vám, céh, szent, legenda, ereklye, szerzetes, eretnek, iszlám, Allah, Korán  

Évszámok:622., 800. 

Tanulói tevékenység: A középkori várbemutatása 

Lovagi erények, lovagi torna, a középkori földbirtok (majorság, jobbágytelek, közös használatú 

területek), jobbágyok terhei, A középkori egyház felépítésének jellemzése. 

 

12. témakör: Magyarország az Árpádok idején 

Fogalmak: vármegye, tized, ispán, nádor, tatárok 

Évszámok: 895-900, 1000-1038. 1222, 1241-1242, 1301 

Tanulói tevékenység: Szent István államszervező tevékenysége, Szent István egyházszervező 

tevékenysége, Szent László és Könyves Kálmán törvényei, IV. Béla tevékenysége a tatárjárás előtt, után 

 

6. ÉVFOLYAM 

 

A 

továbbhaladá

s feltételei 

a 6. évfolyam 

végén 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása a 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. 



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 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. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

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. 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 értelmezésére, információk 

rendezésére és értelmezésére 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

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

alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 

esemény időpontját. 



 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. 

 

6. évfolyam  

I. negyedév  

A királyi hatalom I. Károly idején.  

Nagy Lajos, a lovagkirály.  

Luxemburgi Zsigmond és a huszitizmus.  

Hunyadi János törökellenes harcai.  

Hunyadi Mátyás uralkodása és reneszánsz udvara.  

Dózsa-féle parasztháború.  

A mohácsi vereség és következményei.  

II. negyedév  

A földrajzi felfedezések okai és céljai.  

Portugál és spanyol felfedezések.  

A reformáció és a katolikus megújulási kísérlet.  

A Habsburgok birodalma.  

Angol forradalom, alkotmányos királyság Angliában.  

A Napkirály udvara.  

A felvilágosodás eszmerendszere.  

Felvilágosult uralkodók Európában  

Az Egyesült Államok létrejötte 

III. negyedév  

A három részre szakadt ország élete.  

Végvári harcok és a nagy várháborúk évei.  

Reformáció és az ellenreformáció harca Magyarországon.  

Az Erdélyi Fejedelemség.  

Erdély aranykora Bethlen Gábor idején.  

Élet a török hódoltságban.  

Habsburg-ellenes harcok és vallási mozgalmak a XVII. században.  

Zrínyi Miklós küzdelme a török ellen.  

A török kiűzése.  

A Rákóczi-szabadságharc.  

Az ország újjáépítése, a hódoltsági területek benépesítése.  



III. Károly uralkodása.  

Mária Terézia uralkodása.  

II. József Magyarország élén  

IV. negyedév 

Franciaország a XIX. század második felében.  

Az egységes Németország létrejötte. A 

z egységes Olaszország létrejötte.  

Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.  

Az ipari forradalom második szakaszának feltalálói és találmányai.  

Anglia és gyarmatbirodalma.  

Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása 

 

7. ÉVFOLYAM 

 

A 

továbbhaladás 

feltételei  

A 7. évfolyam 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események feldolgozásával , a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 

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. 

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 XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-

egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen a második 

világháború végéig. 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. 



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 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. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra 

példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból . 

 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

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. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

.. 

 

 

7. évfolyam  

I. negyedév  

Magyarország az önkényuralom éveiben.  

Magyarország és Ausztria kapcsolata a megtorlástól a kiegyezésig.  

A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe létrejöttében.  



A dualista állam felépítése.  

Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése.  

Budapest világváros.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei.  

A nemzetiségek helyzete.  

A millenniumi ünnepségek.  

Hazánk a XX. század elején.  

II. negyedév  

A gyarmatbirodalmak kialakulása.  

Élet a gyarmatokon.  

Katonai szövetségek kialakulása az I. világháború előestéjén.  

Az első világháború kirobbanása.  

Tömegek és gépek háborúja.  

Magyarok az első világháborúban.  

Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése.  

Az Egyesült Államok belépése és az antant győzelme a világháborúban.  

III. negyedév  

A Párizs környéki békék.  

India, Kína és Japán története a két világháború között.  

A bolsevik hatalomátvétel, és az ország berendezkedése a polgárháború után.  

Sztálin hatalomra kerülése és korlátlan hatalmának kialakulása.  

A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és hatása Európában.  

A fasizmus hatalomra kerülése és berendezkedése Olaszországban.  

Nemzetszocializmus Németországban, Hitler a diktátor.  

A náci terjeszkedés kezdetei Európában.  

A fajelmélet gyakorlati alkalmazása Németországban.  

IV. negyedév  

Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság okai, következményei.  

A trianoni békediktátum, és a Horthy-korszak jellegzetességei.  

Bethlen-féle konszolidáció.  

A kultúra, a művelődés a Horthy-korszakban. és a határon túli magyarság sorsa a korszakban.  

A revíziós politika és a második világháború kirobbanásának okai.  

A második világháború kezdete és első évei.  

A Szovjetunió német megtámadása. Koalíciók létrejötte. Az USA belépése a II. világháborúba.  

A totális háború.  

Magyarország hadba lépésétől a német megszállásig. 

 Népirtás a második világháborúban, a holokauszt.  



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

Magyarország német megszállása.  

A holokauszt Magyarországon.  

Szálasi és a nyilasok rémuralma. 

 

8. évfolyam 

 

 

A FŐBB TÉMAKÖRÖK ISMERETE 

 

A kétpólusú világ kialakulása. 

Az 1947-es párizsi békeszerződések.  

Izrael Államának létrejötte. A zsidó állam újkori szerepe a világban.  

A kettéosztott Európa.  

A NATO és a Varsói Szerződés születése.  

Válsággócok és fegyveres konfliktusok a hidegháború korában. Magyarország 1945–1948 között.  

Kommunista diktatúra: A Rákosi –rendszer kialakulása és működése.  

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

Hazánk útja a forradalomig. 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. 

A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság. 

Az életmód változása, a populáris kultúra kialakulása és terjedése a világban. 

Tudományos és technikai forradalom.  

Fegyverkezési verseny és űrprogram.  

A nyugati integráció.  

Az enyhülés kezdetei. 

Az európai szovjet típusú rendszer összeomlása. 

A rendszerváltó Közép-Kelet-Európa.  

Németország egyesülése. 

Az Európai Unió létrejötte és működése. 

A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása. 

Az iszlám országok világpolitikai szerepe és a nemzetközi terrorizmus erősödése. 

A közelmúlt háborúi, válsággócai (Közel-Kelet, Afganisztán, Irak, Irán).A globális világ sajátosságai, 

globalizáció előnyei és hátrányai. 

Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka. 

A kádári konszolidáció. Élet a „legvidámabb barakkban”. A pártállam csődje és a rendszer lazulásának 

kezdetei. 



A demokratikus jogállam megteremtése. 

Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. 

A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer a mai Magyarországon. 

A magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek. A cigány (roma) népesség helyzete. 

A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően. 

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs. 

A jogi szabályozás sajátosságai. 

Jogok és kötelességek. 

Az alapvető emberi jogok. 

A gyermekek jogai, diákjogok. 

Egyenlőség és egyenlőtlenségek a társadalomban. 

A zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson álló alapvető emberi normák és jogok. 

Tapasztalatszerzés: valamilyen hivatalos ügy elintézésében. 

Államformák (királyság, köztársaság) és politikai rendszerek (demokrácia, diktatúra).A demokratikus 

állam működésének alapelvei (hatalommegosztás, hatalomgyakorlás és társadalmi kontroll). 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

Magyarország politikai intézményei (államszervezet és társadalmi érdekképviseletek). 

A média, mint hatalmi ág. és a nyilvánosság szerepe a közéletben. 

A gazdaság legfontosabb szereplői, és kapcsolatuk a piacgazdaságban (háztartások, vállalatok, állam, 

külföld, piac, pénzügyi közvetítők). A pénz funkciói és formái (érme, bankjegy, pénzhelyettesítők, 

bankkártyák). Az infláció. Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, 

árfolyam). 

Egy diák lehetséges gazdasági szerepei (munka, fogyasztás, gazdálkodás a zsebpénzzel). 

Jövedelmek és kiadások: munkával szerzett jövedelmek, nemmunkával szerzett jövedelmek (társadalmi 

juttatások, tulajdonból származó jövedelmek, örökség, nyeremény, vagyon). 

Családi kiadások: létszükségleti kiadások (élelem, ruházkodás, lakás, közüzemi szolgáltatások), egyéb 

kiadások (oktatási-kulturális, szabadidős és rekreációs kiadások).Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában és vásárlásában (energiahasználat, beruházás, tudatos vásárlás, hulladékkezelés és 

újrahasznosítás). 

Családi pénzkezelési technikák (megtakarítás és befektetés, hiány és hitel, bankszámlák, bankkártyák 

és banki műveletek). 

Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) szerepének meghatározása. A média használata 

a mindennapokban. A különféle médiatartalmak értelmezése, a média funkcióinak azonosítása. A 

nyilvánosság jelentésének és jelentőségének meghatározása, szerepének tisztázása az egyes korokban 

és társadalmakban. 



A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, kereskedelmi, közösségi média) és jellemzői, valamint azok 

megkülönböztetése. A média ágazatinak célközönségei. A hírgyártás folyamatának, szereplőinek 

azonosítása. A pártatlanság és korlátai. A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői. 

A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői. 

 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggyöny, fegyverkezési verseny, enyhülés, globalizáció, 

népesedésrobbanás, fogyasztói társadalom, környezetkárosításföldosztás→ államosítás, pártállami 

diktatúra, kitelepítés, ÁVH, kollektivizálás, rendszerváltozás, Egyesült Nemzetek Szervezete, Közgyűlés, 

Biztonsági Tanács, kitelepítések, szuperhatalom, vasfüggöny, hidegháború, hidegháború, pártállam, 

jóléti állam, államosítás, népbíróságok, SZEB,  kollektív bűnösség, lakosságcsere, államosítás, 

kollektivizálás, szövetkezet, tervgazdaság, Államvédelmi Hatóság (ÁVH), internálás, 

tömegpropaganda, arab országok, népességrobbanás, nyomornegyed, monokultúra, puccs, zsákutcás 

fejlődés, törzsi háborúk, beatkorszak, internet (világháló), jóléti állam, frizsiderszocializmus, 

demokratikus ellenzék, szamizdat, második nyilvánosság, eladósodás, többpártrendszer, mamutcégek, 

nemzetközi pénzvilág, multikulturalizmus, migráció, tömegkommunikáció, integráció, euró, Közös 

Piac, Európa Tanács, Európai Tanács, Európai Parlament, Európai Bizottság, „négy szabadság”, 

schengeni egyezmény, rendszerváltás, demokratikus intézményrendszer, jogállam, pluralizmus, 

határnyitás, Ellenzéki Kerekasztal, Nemzeti Kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság, 

országgyűlési patkó, önkormányzati választások, főpolgármester  

 

 

 

Évszámok: 1948, 1949, 1953, 1955, 1956. október 23-november 4.,1989, 1990, 1992, 1995, 2002, 2004 

 

 

 

 

 

 

      Ének zene 

 

 

 

5. évfolyam 

 

  



I. A magyar népzene 

Követelmények 

A tanuló: 

– tudjon 13 dalt emlékezetbõl csoportosan, tisztán, érthetõ szövegkiejtéssel, pontos ritmusban 

elénekelni, – legyen képes a népzenei és honismereti tudás egységesítésére, összevonására, – ismerje fel 

a népi hangszereket a hangzásukról, – végezzen gyûjtõmunkát lakóhelyének népi kultúrájáról, – legyen 

jártas a magyar népi hagyományok és szokások világában (megnevezése és célja), – a felsorolás szintjén, 

területhez kötve nevezze meg a népdalgyûjtõket, – különböztesse meg az új és régi stílusú népdalok 

jellemzõit, – tudjon beszélni Kodály Zoltán életérõl, munkájáról, – legyen képes egyszerû ritmus, dallam 

és szöveg rögtönzésére (2-3 ütem), ismerje fel a többször meghallgatott zenemûveket, feldolgozásokat 

(szerzõ – cím – mûfaj). 

 

6. évfolyam 

A tanuló a tanórákra hiánytalan taneszközeivel érkezzen - az ismételt dalokat is beleszámítva 10-15 dal 

pontos, stílusos éneklése emlékezetből - zenei szemelvények, idézetek éneklése pontos ritmussal, helyes 

tempóban és dinamikával - a tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése - a tanult 

hangközök, a zenei ABC, a módosítójelek, hangsorok, hangnemek ismerete - a többször meghallgatott 

zeneművek felismerése, témáinak éneklése - zenetörténet ismeretek elsajátítása (klasszicizmus) - 

folyamatosan értékeljük a közös zenei tevékenységet, az aktív éneklést 

  

 7. évfolyam 

  

A tanuló: 

  

  tudjon 5 magyar népdalt énekelni, az érzelmi tartalmak, hangulatok és karakterek 

megjelenítésével,  

  legyen képes megkülönböztetni az új és a régi stílusú népdalokat,  

  tudjon 5 romantikus dalt, kellemes hangvétellel, kifejező előadásmóddal énekelni,  



  tudja megnevezni a magyar és egyetemes zenekultúra egyéniségeit, kiknek életútját, műveit 

ismerteti, 

  

  tudja levezetni a népdal, népies dal, népies műdal és a műdal jelentésének tartalmát. 

  

8. évfolyam 

A tanuló: 

  

–tudjon 5 újonnan tanult népdalt énekelni, egyéni előadásban,  

–ismerje és mutassa be röviden Bartók Béla életét és művészetét,  

–tudjon tájékozódni és viszonyítani a zenei vonalrendszerben,  

–tudjon 2 műdalt emlékezetből zeneileg igényesen, kifejezően megszólaltatni, 

–tudjon beszélni a XX. századi zene irányzatairól, zeneszerzőiről. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ETIKA/ERKÖLCSTAN 

 

5. évfolyam 

 A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. Füzete rendezett. 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért. 

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló 

sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. Önismerete kialakulóban van. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére. 

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként 

választania kell még a számára fontos értékek között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati hálójának a 

szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a 

gyakorlatban jól használható technikájával. 

   

6. évfolyam 

  A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. Füzete rendezett. 

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi normákat.   

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási 

hagyományokat. 



Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést mutatni az 

elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki 

nyújtott segítséget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá, 

hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet. 

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait. 

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a 

különféle médiaüzenetekhez. 

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s ezek 

mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz. 

   

7. évfolyam 

  A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei 

alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.  

Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és 

értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. 

Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor képes 

reálisan felmérni a lehetőségeit. 

Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek 

közötti választással együtt járó belső feszültséget. 

Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni. 

Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért. 

  

 



8. évfolyam 

   A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. Füzete rendezett. 

Kialakultak benne az európai identitás csírái. 

Önismerete fejlett, tisztában van az erényeivel és értékeivel. 

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; 

igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. 

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel 

is jár. 

Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, de képes elfogadni 

mások véleményét. 

  

 

 

 

 

Vizuális kultúra 

 

 

5. évfolyam 

 



 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 

különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

 

6. évfolyam 

 

 

 Néhány rajzi és tárgykészítési technika 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 kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során 

adott célok kifejezése érdekében. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző 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. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos 

használata az alkotótevékenység során. 

 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. 

 

Hon és népismeret 
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- Ismerjék meg a tanulók lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos gazdasági 

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

- A tanulási folyamatban alakuljon ki az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk.  

Ismerjék a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeit, a család felépítését, a családon belüli 

munkamegosztást. 

- A megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő 

népismereti tartalmakat. 

- A tanulók fedezzék fel a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösség 

megtartó szerepüket. Élményszerűen, hagyományhű módon sajátítsák el egy-egy jeles nap, ünnepkör 



köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és 

a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.  

- Tudják a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek nevét, valamint szülőföldjük 

hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit. Ismerjék a hazánkban élő nemzetiségeket és etnikai 

kisebbséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humán tantárgyakhoz kapcsolódó minimum követelmények (évfolyamokra lebontva) 

 

 

Angol nyelv 

5. évfolyam 

Tankönyv: Project Fourth Edition 1 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

6. évfolyam 

Tankönyv: Project Fourth Edition 2 

A továbbhaladás feltételei 



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. 

7. évfolyam 

Tankönyv: English Zone 3 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

8. évfolyam 



Tananyag: English Zone 4 

A továbbhaladás feltételei 

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. 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR IRODALOM 

5. évfolyam 



 

 



 

 

 

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

Az ismert szövegeket tudja értelmezni.  

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

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

társítani: ( Petőfi: János vitéz, Alföld, Egy estém otthon, Arany: Családi kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk, stb).  

- Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét . 



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

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

mese, monda  

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

segítséggel ismerje fel őket.  

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

o Az alföld (1-2.) o Arany: Családi kör (1.vsz.)  

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

 

6. évfolyam 

A tanuló rendelkezzen az 5. osztályban megszerzett alábbi ismeretekkel. 

- Monda: fogalma, fajtáinak felsorolása 

- Legalább egy monda tartalmának ismertetése 

Arany János: Toldi 

- a mű szerkezete, műfaja, stílusa, verselése, a főhős jellemzése, a szereplők bemutatása 

- az elbeszélő költemény fogalma, a cselekmény ismerete 

Népdalok és műdalok: példák felsorolása, költői képek és alakzatok felismerése 

Balladák: a ballada fogalma, csoportosítása és főbb vonásai – legalább egy ballada tartalma, szereplők 

jellemzése 

 Történelmi regény:  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

- a történelmi háttér bemutatása 

- a cselekmény ismertetése 

- a főszereplők jellemzése 

- a magyarok szerepének értékelése 

Versek a múltból: Janus Pannonius, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály rövid életrajza, egy-egy 

versének bemutatása 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – rövid tartalom ismertetése 

Memoriterek: 

- Arany János: Toldi, Előhang 

3. ének: 1-2 versszak 

             A walesi bárdok: 1-6. versszak 

- Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 



- Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez, 1-2. versszak 

Olvasás, írott szöveg megértése 

- A tanuló olvassa önállóan a rövidebb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket hangos 

olvasással. 

- Emelje ki ezekből a leglényegesebb gondolatokat. 

- Tudjon véleményt formálni a történetről, szereplőinek jellemzéséről, emberi helyzetekről. 
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- A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, továbbá az olvasott művek tartalmáról 

szabatosan beszámolni.  

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

íróit, költőit felsorolni. Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk irodalomból a 7. osztályban, vagyis a tanult 

írókat, költőket irodalmi alkotásokat tudja felsorolni.  

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

novella, ballada, óda/  

- - Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tk. szövegei alapján: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, 

Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán.  

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

regény, ballada, novella.  

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

választott Petőfi-verset.  

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

felsorolni a főszereplőket.  

- - Ismerje és tudja elmondani a következő két Mikszáth-novella cselekményét: Bede Anna tartozása, A néhai 

bárány.  

- - Legyen képes egy 15-20 mondatból álló összefüggő írásbeli szöveget alkotni / leírás, elbeszélés leírással/ 
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-A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, az olvasott szöveg tartalmának 

elmondására. 

-Szövegalkotás: önéletrajz írása minta alapján- 

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

tudjon említeni 8.-ban tanult irodalmi alkotásokat.  

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

epigramma, regény, novella, ballada, óda/-Ismerje a következő költők életét vázlatosan, a tk.-ben lévő 

szöveg alapján: Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász 



Gyula, József Attila, Radnóti Miklós, Tamási Áron-Legyen tisztában az új fogalmakkal: szimbólum, 

lélektani novella-Tudjon 3 idén tanult költeményt. (szabadon választható) 

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

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

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

Értől az Oceánig, El a faluból, Hazamegyek a falumba, A föl-földobott kő, Lédával a bálban, Őrizem a 

szemed, Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Kosztolányi Dezső: Ötévi fegyház, Tóth Árpád: Körúti hajnal 

Juhász Gyula: Milyen volt ..., Anna örök, József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra, Radnóti 

Miklós: Nem tudhatom 

 

 

 

 

MAGYAR NYELVTAN 

 

5. évfolyam 

 

 

- A tanuló írása legyen rendezett, olvasható. 

- Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 

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

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

- Tudja felsorolni a beszélőszerveket 

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

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

15 

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

példákat gyűjteni. 

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

szóelemzés és az egyszerűsítés elvét. 

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

alkalmazni. 

- Az elválasztás szabályait elsajátítva tudjon helyesen szótagolni. 

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

értelmű kifejezéseket gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentésű szavakat. 

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

 



6. évfolyam 

 

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

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

toldalékot, a helyesírási alapelveket. Alkalmazza megfelelően a tanult kommunikációs, 

nyelvtani és helyesírási szabályokat. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 

- Tudjon megnyilatkozni a beszédhelyzethez, a nyelvi illemhez alkalmazkodó módon, a 

kommunikációs gyakorlatokban. 

- Alkalmazza helyesen a beszédtempót, a hangmagasságot, a hangerőt és a hanglejtést. 

- Tudja megfogalmazni és megvédeni saját véleményét. 

Kommunikáció 

- A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi jelei szóban és írásban 

- Szövegtípusok alkotása: élménybeszámoló, elbeszélés, jellemzés (10-12 mondat) 

- A tanuló legyen birtokában a következő ismereteknek: 

Nyelvtani ismeretek: 

- Nagyobb szófaji csoportok és főbb sajátosságaik megnevezése: ige, főnév, melléknév, számnév, 

névmások, igenevek, viszonyszók, mondatszók 

- Példák felsorolása 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

A tanuló tudjon néhány mondatos véleményt fogalmazni az olvasmányai által szerzett tapasztalatairól. 

Helyesírás: 

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

írott szövegben. 

- Az alapvető és gyakran használt tulajdonnevek helyesírása legyen hibátlan. 

 

7. évfolyam 

 

A tanuló legyen tisztában a 6. osztályban tanult szófajokkal: főnév, melléknév, számnév, névmás, ige, 

határozószó, igenév, igekötő, névelő, névutó. 

Ismerje az egyszerű mondat mondatrészeit és szintagmáit. Tudja felsorolni az alárendelő szószerkezetek 

fajtáit: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős. Ismerje a mondatrészek aláhúzási módját, jelölését az 

ágrajzban. 



Ismerje fel a mondatrészeket, tudja kérdéseiket. Ismerje fel az alany, az állítmány, a jelzők fajtáit, 

valamint a határozós szószerkezetek gyakoribb fajtáit (hely, idő, mód, ok, cél, eszköz, társ, állapot, 

részes). 

Legyen képes egyszerűbb mondatok elemzésére, szerkezeti rajz készítésére. 

Írása legyen rendezett, olvasható. Legyen képes javítani tollbamondás után írt szövegében a hibáit. 

Alkalmazza a megfelelő mondatvégi írásjeleket, törekedjen a tanult nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok alkalmazására. Az alapvető és gyakran használt tulajdonneveket írja hibátlanul. 
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- Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális szinten. 

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

végén.  

-Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat. 

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

tudjon ábrázolni.  

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

egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot. 

-Írásképe legyen olvasható, áttekinthető. 

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

-Az alapvető tulajdonneveket írja helyesen. 

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

-Rendelkezzen minimális nyelvtörténeti ismerettel: tudja felsorolni nyelvrokonainkat, tudja jellemezni 

a magyar nyelv természetét. 

-Legyen fogalma a nyelvjárásokról, a nyelvváltozatokról. 

 

 

Német nyelv 

 

 



 

5. ÉVFOLYAM 

  

 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 megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; 

   megértési probléma esetén segítséget kér. 

  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

   ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 

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

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

Íráskészség 

A tanuló 

   ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat helyesen leír; 

   egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 

  



 

  

6. ÉVFOLYAM 

   

Az európai minimumszint fele: A1 

  

Ezen a szinten a diák 

     megérti a legegyszerűbb ismert utasításokat, kéréseket, és röviden válaszolni tud; 

     megérti a tanult témákhoz kapcsolódó ismerős szavakat, fordulatokat; 

     képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni; 

     felismeri és megérti az ismerős szavakat, igen egyszerű mondatokat; 

     a tanult szavakat le tudja írni, ismerős szövegbe be tudja írni. 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, 

közléseket megért; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti. 

Beszédkészség 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszol; 

– tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

– tanult minta alapján kérdéseket tesz fel; 

– tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 



Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalál; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megért. 

Íráskészség 

A tanuló 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír; 

– egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; 

– egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) tanult minta alapján létrehoz. 

  

  

a) Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Köszönés, elköszönés Guten Morgen/Tag! Auf Wiedersehen! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás Ich heisse… Ich bin… 

Megszólítás Entschuldigung, … 

Érdeklődés hogylét iránt, arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok, arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…, Danke. 

Fröhliche Weihnachten ! 

  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

  



Véleménykérés, arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése, el nem ismerése Da hast du (nicht) recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast 

nicht recht! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut/blöd! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…, ich möchte…, ich 

kann… 

Kedvtelés                                                                                            ich mag…., ich spiele gern 

Fußball 

  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… 

Információkérés, -adás Wie ist…? Prima. /Wie alt bist du? 

Ígenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch 

Tudás, nemtudás Ich weiss (nicht). 

  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés Gib mir bitte…! 

Javaslat, arra reagálás Möchtest du…? Spielen wir…! Ja, gerne! 

Meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? 

Ja, bitte. Nein, danke. 

  

  

  

  

  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 



  

Visszakérdezés Wie bitte? 

Nemértés Ich verstehe nicht. 

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

  

b)            Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök (5-6. évfolyam) A fogalomkörök nyelvi kifejezései 

  

  

ű Präsens Ich bin heute zu Hause. 

Die Sonne scheint. 

    
Präsens mit Vokalwechsel, 

Er liest das Buch vor. 

trennbare Verben , sich-Verben 

Ich freue mich. 

  
ű Präteritum (haben, sein) Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England. 

    
Perfekt Ich habe ein Eis gegessen. 

  
Jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

    
Sich-Verben Ich freue mich. 

    
Haben Ich habe einen Bruder. 

    
Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

    

  

Hier, dort, links, rechts, Ich lege das Heft 
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Hallott szöveg értése 

A tanuló 

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

eseményeket megért; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését. 

  

Beszédkészség 

A tanuló 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol; 

   egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

   kérdéseket tesz fel; 

   tanult minta alapján eseményeket mesél el; 

   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 

   ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 

   egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

   egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 

   tanult minta alapján tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

  

8. ÉVFOLYAM 

  

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

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

eseményeket megért; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt 

kiszűr; 

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

   ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 sza-

vas szövegből kikövetkezteti; 



   jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lé-

nyeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

  

Beszédkészség 

A tanuló 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; 

   egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

   kérdéseket feltesz; 

   eseményeket elmesél; 

   fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

  

  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

   ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti; 

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

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

megtalál; 

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

   egyszerű történetet megért; 

   jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; 

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

információt a lényegtelentől elkülöníti. 



  

Íráskészség 

A tanuló 

   egyszerű szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehoz; 

   jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott – ismert struktúrák felhasználásával – 

tényszerű szöveget helyesen leír; információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír; 

   egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

   kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

 

 

 TÖRTÉNELEM  

 

5. évfolyam 

 

13. témakör: Őskor 

Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, 

földművelés, állattenyésztés, kézművesség, termelés 

Tanulói tevékenység: Képek alapján történelmi források típusainak felismerése 

Samu, mint régészeti lelet jelentősége, lelőhelye 

Térképen megmutatni az ember vándorlásának irányait 

 

14. témakör: Ókori Kelet államai 

Fogalmak: keresztény időszámítás, Kr. e., Kr. u., évtized, évszázad, öntözéses földműveléseszközei, 

csere, kereskedelem, falu, város, állam, birodalom, ókor 

Tanulói tevékenység: Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína folyóinak ismerete, Egyiptom uralkodója, 

társadalma, piramis építése, Az ókori népek találmányai 

 

15. témakör: Az ókori Görögország (Hellász) 

Fogalmak: hellén, polisz, arisztokrata, démosz, népgyűlés, demokrácia 

Évszámok: Kr.e. 776, Kr.e. 490, Kr.e. 480 

Tanulói tevékenység: A fontosabb görög istenek ismerete Olimpiai játékok, olimpiai versenyszámok 

felsorolása, Athén és Spárta bemutatása, Görög-perzsa háborúk ismertetése: hadvezérei, helyszínei, 

eredményei 



 

16. témakör: Az ókori Róma 

Fogalmak: királyság, köztársaság, császárság, provincia, szenátus, patríciusok, plebejusok 

Évszámok: Kr.e. 753, 395, 476 

Tanulói tevékenység: Romulus és Remus történetének ismerete, Köztársaság tisztségviselői (consul, 

néptribunus, népgyűlés, szenátus) Pun háborúk eseményei, Pannónia szerepének ismertetése, 

Nyugatrómai Birodalom bukásának okai 

 

17. témakör: Képek a középkori Európa történetéből 

Fogalmak: középkor, feudalizmus, földbirtok, hűbérúr, hűbéres, hűbéri lánc, vár, lovag, keresztes 

hadjárat, falu, jobbágy, uradalom, majorság, jobbágytelek, robot, terményadó, tized, nehézeke, 

szügyhám, önellátó gazdálkodás, két-és háromnyomásos gazdálkodás, árutermelés és pénzgazdálkodás, 

polgár, város, vám, céh, szent, legenda, ereklye, szerzetes, eretnek, iszlám, Allah, Korán  

Évszámok:622., 800. 

Tanulói tevékenység: A középkori várbemutatása 

Lovagi erények, lovagi torna, a középkori földbirtok (majorság, jobbágytelek, közös használatú 

területek), jobbágyok terhei, A középkori egyház felépítésének jellemzése. 

 

18. témakör: Magyarország az Árpádok idején 

Fogalmak: vármegye, tized, ispán, nádor, tatárok 

Évszámok: 895-900, 1000-1038. 1222, 1241-1242, 1301 

Tanulói tevékenység: Szent István államszervező tevékenysége, Szent István egyházszervező 

tevékenysége, Szent László és Könyves Kálmán törvényei, IV. Béla tevékenysége a tatárjárás előtt, után 

 

6. ÉVFOLYAM 

 

A 

továbbhaladá

s feltételei 

a 6. évfolyam 

végén 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása a 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. 

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 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. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

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. 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 értelmezésére, információk 

rendezésére és értelmezésére 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 



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

alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 

esemény időpontját. 

 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. 

 

6. évfolyam  

I. negyedév  

A királyi hatalom I. Károly idején.  

Nagy Lajos, a lovagkirály.  

Luxemburgi Zsigmond és a huszitizmus.  

Hunyadi János törökellenes harcai.  

Hunyadi Mátyás uralkodása és reneszánsz udvara.  

Dózsa-féle parasztháború.  

A mohácsi vereség és következményei.  

II. negyedév  

A földrajzi felfedezések okai és céljai.  

Portugál és spanyol felfedezések.  

A reformáció és a katolikus megújulási kísérlet.  

A Habsburgok birodalma.  

Angol forradalom, alkotmányos királyság Angliában.  

A Napkirály udvara.  

A felvilágosodás eszmerendszere.  

Felvilágosult uralkodók Európában  

Az Egyesült Államok létrejötte 

III. negyedév  

A három részre szakadt ország élete.  

Végvári harcok és a nagy várháborúk évei.  

Reformáció és az ellenreformáció harca Magyarországon.  

Az Erdélyi Fejedelemség.  

Erdély aranykora Bethlen Gábor idején.  

Élet a török hódoltságban.  

Habsburg-ellenes harcok és vallási mozgalmak a XVII. században.  

Zrínyi Miklós küzdelme a török ellen.  



A török kiűzése.  

A Rákóczi-szabadságharc.  

Az ország újjáépítése, a hódoltsági területek benépesítése.  

III. Károly uralkodása.  

Mária Terézia uralkodása.  

II. József Magyarország élén  

IV. negyedév 

Franciaország a XIX. század második felében.  

Az egységes Németország létrejötte. A 

z egységes Olaszország létrejötte.  

Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.  

Az ipari forradalom második szakaszának feltalálói és találmányai.  

Anglia és gyarmatbirodalma.  

Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása 

 

7. ÉVFOLYAM 

 

A 

továbbhaladás 

feltételei  

A 7. évfolyam 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események feldolgozásával , a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 

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. 

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 XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-

egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen a második 

világháború végéig. 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. 

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 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. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra 

példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból . 

 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

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. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

.. 

 

 

7. évfolyam  



I. negyedév  

Magyarország az önkényuralom éveiben.  

Magyarország és Ausztria kapcsolata a megtorlástól a kiegyezésig.  

A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe létrejöttében.  

A dualista állam felépítése.  

Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése.  

Budapest világváros.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei.  

A nemzetiségek helyzete.  

A millenniumi ünnepségek.  

Hazánk a XX. század elején.  

II. negyedév  

A gyarmatbirodalmak kialakulása.  

Élet a gyarmatokon.  

Katonai szövetségek kialakulása az I. világháború előestéjén.  

Az első világháború kirobbanása.  

Tömegek és gépek háborúja.  

Magyarok az első világháborúban.  

Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése.  

Az Egyesült Államok belépése és az antant győzelme a világháborúban.  

III. negyedév  

A Párizs környéki békék.  

India, Kína és Japán története a két világháború között.  

A bolsevik hatalomátvétel, és az ország berendezkedése a polgárháború után.  

Sztálin hatalomra kerülése és korlátlan hatalmának kialakulása.  

A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és hatása Európában.  

A fasizmus hatalomra kerülése és berendezkedése Olaszországban.  

Nemzetszocializmus Németországban, Hitler a diktátor.  

A náci terjeszkedés kezdetei Európában.  

A fajelmélet gyakorlati alkalmazása Németországban.  

IV. negyedév  

Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság okai, következményei.  

A trianoni békediktátum, és a Horthy-korszak jellegzetességei.  

Bethlen-féle konszolidáció.  

A kultúra, a művelődés a Horthy-korszakban. és a határon túli magyarság sorsa a korszakban.  

A revíziós politika és a második világháború kirobbanásának okai.  

A második világháború kezdete és első évei.  



A Szovjetunió német megtámadása. Koalíciók létrejötte. Az USA belépése a II. világháborúba.  

A totális háború.  

Magyarország hadba lépésétől a német megszállásig. 

 Népirtás a második világháborúban, a holokauszt.  

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

Magyarország német megszállása.  

A holokauszt Magyarországon.  

Szálasi és a nyilasok rémuralma. 

 

8. évfolyam 

 

 

A FŐBB TÉMAKÖRÖK ISMERETE 

 

A kétpólusú világ kialakulása. 

Az 1947-es párizsi békeszerződések.  

Izrael Államának létrejötte. A zsidó állam újkori szerepe a világban.  

A kettéosztott Európa.  

A NATO és a Varsói Szerződés születése.  

Válsággócok és fegyveres konfliktusok a hidegháború korában. Magyarország 1945–1948 között.  

Kommunista diktatúra: A Rákosi –rendszer kialakulása és működése.  

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

Hazánk útja a forradalomig. 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. 

A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság. 

Az életmód változása, a populáris kultúra kialakulása és terjedése a világban. 

Tudományos és technikai forradalom.  

Fegyverkezési verseny és űrprogram.  

A nyugati integráció.  

Az enyhülés kezdetei. 

Az európai szovjet típusú rendszer összeomlása. 

A rendszerváltó Közép-Kelet-Európa.  

Németország egyesülése. 

Az Európai Unió létrejötte és működése. 

A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása. 

Az iszlám országok világpolitikai szerepe és a nemzetközi terrorizmus erősödése. 



A közelmúlt háborúi, válsággócai (Közel-Kelet, Afganisztán, Irak, Irán).A globális világ sajátosságai, 

globalizáció előnyei és hátrányai. 

Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka. 

A kádári konszolidáció. Élet a „legvidámabb barakkban”. A pártállam csődje és a rendszer lazulásának 

kezdetei. 

A demokratikus jogállam megteremtése. 

Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. 

A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer a mai Magyarországon. 

A magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek. A cigány (roma) népesség helyzete. 

A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően. 

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs. 

A jogi szabályozás sajátosságai. 

Jogok és kötelességek. 

Az alapvető emberi jogok. 

A gyermekek jogai, diákjogok. 

Egyenlőség és egyenlőtlenségek a társadalomban. 

A zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson álló alapvető emberi normák és jogok. 

Tapasztalatszerzés: valamilyen hivatalos ügy elintézésében. 

Államformák (királyság, köztársaság) és politikai rendszerek (demokrácia, diktatúra).A demokratikus 

állam működésének alapelvei (hatalommegosztás, hatalomgyakorlás és társadalmi kontroll). 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

Magyarország politikai intézményei (államszervezet és társadalmi érdekképviseletek). 

A média, mint hatalmi ág. és a nyilvánosság szerepe a közéletben. 

A gazdaság legfontosabb szereplői, és kapcsolatuk a piacgazdaságban (háztartások, vállalatok, állam, 

külföld, piac, pénzügyi közvetítők). A pénz funkciói és formái (érme, bankjegy, pénzhelyettesítők, 

bankkártyák). Az infláció. Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, 

árfolyam). 

Egy diák lehetséges gazdasági szerepei (munka, fogyasztás, gazdálkodás a zsebpénzzel). 

Jövedelmek és kiadások: munkával szerzett jövedelmek, nemmunkával szerzett jövedelmek (társadalmi 

juttatások, tulajdonból származó jövedelmek, örökség, nyeremény, vagyon). 

Családi kiadások: létszükségleti kiadások (élelem, ruházkodás, lakás, közüzemi szolgáltatások), egyéb 

kiadások (oktatási-kulturális, szabadidős és rekreációs kiadások).Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában és vásárlásában (energiahasználat, beruházás, tudatos vásárlás, hulladékkezelés és 

újrahasznosítás). 

Családi pénzkezelési technikák (megtakarítás és befektetés, hiány és hitel, bankszámlák, bankkártyák 

és banki műveletek). 



Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) szerepének meghatározása. A média használata 

a mindennapokban. A különféle médiatartalmak értelmezése, a média funkcióinak azonosítása. A 

nyilvánosság jelentésének és jelentőségének meghatározása, szerepének tisztázása az egyes korokban 

és társadalmakban. 

A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, kereskedelmi, közösségi média) és jellemzői, valamint azok 

megkülönböztetése. A média ágazatinak célközönségei. A hírgyártás folyamatának, szereplőinek 

azonosítása. A pártatlanság és korlátai. A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői. 

A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői. 

 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggyöny, fegyverkezési verseny, enyhülés, globalizáció, 

népesedésrobbanás, fogyasztói társadalom, környezetkárosításföldosztás→ államosítás, pártállami 

diktatúra, kitelepítés, ÁVH, kollektivizálás, rendszerváltozás, Egyesült Nemzetek Szervezete, Közgyűlés, 

Biztonsági Tanács, kitelepítések, szuperhatalom, vasfüggöny, hidegháború, hidegháború, pártállam, 

jóléti állam, államosítás, népbíróságok, SZEB,  kollektív bűnösség, lakosságcsere, államosítás, 

kollektivizálás, szövetkezet, tervgazdaság, Államvédelmi Hatóság (ÁVH), internálás, 

tömegpropaganda, arab országok, népességrobbanás, nyomornegyed, monokultúra, puccs, zsákutcás 

fejlődés, törzsi háborúk, beatkorszak, internet (világháló), jóléti állam, frizsiderszocializmus, 

demokratikus ellenzék, szamizdat, második nyilvánosság, eladósodás, többpártrendszer, mamutcégek, 

nemzetközi pénzvilág, multikulturalizmus, migráció, tömegkommunikáció, integráció, euró, Közös 

Piac, Európa Tanács, Európai Tanács, Európai Parlament, Európai Bizottság, „négy szabadság”, 

schengeni egyezmény, rendszerváltás, demokratikus intézményrendszer, jogállam, pluralizmus, 

határnyitás, Ellenzéki Kerekasztal, Nemzeti Kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság, 

országgyűlési patkó, önkormányzati választások, főpolgármester  

 

 

 

Évszámok: 1948, 1949, 1953, 1955, 1956. október 23-november 4.,1989, 1990, 1992, 1995, 2002, 2004 

 

 

 

 

 

 

      Ének zene 

 

5. évfolyam 

 



  

I. A magyar népzene 

Követelmények 

A tanuló: 

– tudjon 13 dalt emlékezetbõl csoportosan, tisztán, érthetõ szövegkiejtéssel, pontos ritmusban 

elénekelni, – legyen képes a népzenei és honismereti tudás egységesítésére, összevonására, – ismerje fel 

a népi hangszereket a hangzásukról, – végezzen gyûjtõmunkát lakóhelyének népi kultúrájáról, – legyen 

jártas a magyar népi hagyományok és szokások világában (megnevezése és célja), – a felsorolás szintjén, 

területhez kötve nevezze meg a népdalgyûjtõket, – különböztesse meg az új és régi stílusú népdalok 

jellemzõit, – tudjon beszélni Kodály Zoltán életérõl, munkájáról, – legyen képes egyszerû ritmus, dallam 

és szöveg rögtönzésére (2-3 ütem), ismerje fel a többször meghallgatott zenemûveket, feldolgozásokat 

(szerzõ – cím – mûfaj). 

 

6. évfolyam 

A tanuló a tanórákra hiánytalan taneszközeivel érkezzen - az ismételt dalokat is beleszámítva 10-15 dal 

pontos, stílusos éneklése emlékezetből - zenei szemelvények, idézetek éneklése pontos ritmussal, helyes 

tempóban és dinamikával - a tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése - a tanult 

hangközök, a zenei ABC, a módosítójelek, hangsorok, hangnemek ismerete - a többször meghallgatott 

zeneművek felismerése, témáinak éneklése - zenetörténet ismeretek elsajátítása (klasszicizmus) - 

folyamatosan értékeljük a közös zenei tevékenységet, az aktív éneklést 

  

 7. évfolyam 

  

A tanuló: 

  

  tudjon 5 magyar népdalt énekelni, az érzelmi tartalmak, hangulatok és karakterek 

megjelenítésével,  

  legyen képes megkülönböztetni az új és a régi stílusú népdalokat,  

  tudjon 5 romantikus dalt, kellemes hangvétellel, kifejező előadásmóddal énekelni,  



  tudja megnevezni a magyar és egyetemes zenekultúra egyéniségeit, kiknek életútját, műveit 

ismerteti, 

  

  tudja levezetni a népdal, népies dal, népies műdal és a műdal jelentésének tartalmát. 

  

8. évfolyam 

A tanuló: 

  

–tudjon 5 újonnan tanult népdalt énekelni, egyéni előadásban,  

–ismerje és mutassa be röviden Bartók Béla életét és művészetét,  

–tudjon tájékozódni és viszonyítani a zenei vonalrendszerben,  

–tudjon 2 műdalt emlékezetből zeneileg igényesen, kifejezően megszólaltatni, 

–tudjon beszélni a XX. századi zene irányzatairól, zeneszerzőiről. 

 

ETIKA/ERKÖLCSTAN 

 

5. évfolyam 

 A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. Füzete rendezett. 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért. 

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló 

sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. Önismerete kialakulóban van. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére. 

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként 

választania kell még a számára fontos értékek között is. 



Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati hálójának a 

szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a 

gyakorlatban jól használható technikájával. 

   

6. évfolyam 

  A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. Füzete rendezett. 

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi normákat.   

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási 

hagyományokat. 

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést mutatni az 

elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki 

nyújtott segítséget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá, 

hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet. 

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait. 

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a 

különféle médiaüzenetekhez. 

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s ezek 

mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz. 

   

7. évfolyam 

  A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei 

alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.  



Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és 

értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. 

Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor képes 

reálisan felmérni a lehetőségeit. 

Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek 

közötti választással együtt járó belső feszültséget. 

Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni. 

Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért. 

  

 

8. évfolyam 

   A tanuló aktívan részt vesz az órai munkában. Véleménye van az adott témáról, amelyet kultúráltan 

meg tud osztani társaival. Füzete rendezett. 

Kialakultak benne az európai identitás csírái. 

Önismerete fejlett, tisztában van az erényeivel és értékeivel. 

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; 

igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. 

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel 

is jár. 

Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 



Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, de képes elfogadni 

mások véleményét. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra 

 

 

5. évfolyam 

 

 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 

különböző alkotó jellegű tevékenység során. 



 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

 

6. évfolyam 

 

 

 Néhány rajzi és tárgykészítési technika 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 kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 

 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során 

adott célok kifejezése érdekében. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző 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. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 



8. évfolyam 

 

 

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos 

használata az alkotótevékenység során. 

 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. 

 

Hon és népismeret 

 

 

6. évfolyam 

 

- Ismerjék meg a tanulók lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos gazdasági 

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

- A tanulási folyamatban alakuljon ki az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk.  

Ismerjék a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeit, a család felépítését, a családon belüli 

munkamegosztást. 

- A megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő 

népismereti tartalmakat. 

- A tanulók fedezzék fel a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösség 

megtartó szerepüket. Élményszerűen, hagyományhű módon sajátítsák el egy-egy jeles nap, ünnepkör 

köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és 

a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.  



- Tudják a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek nevét, valamint szülőföldjük 

hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit. Ismerjék a hazánkban élő nemzetiségeket és etnikai 

kisebbséget. 

 


