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1.§ A házirend célja és feladata 

1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek, valamint az iskola 
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, 
az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai 
közössége életének megszervezését. 

2.§ A házirend hatálya 

1. A házirend az ErcsiEötvös József Általános Iskolatanulói jogviszonyra 
vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai 
alapján. 

2. A házirend vonatkozik a tanulókra, a szülőkre, valamint az iskola összes 
alkalmazottjára, tehát a házirendet a tanulóknak, a pedagógusoknak, az iskola 
más dolgozóinak, valamint a szülőknek is be kell tartani. 

3. A házirendet be kell tartani az iskola területén, az iskolai élet különböző 
helyszínei közötti közlekedéskor, valamint az iskolán kívül, az iskola által 
szervezett rendezvényeken. 

4. A házirend jogi norma, melynek megsértése jogkövetkezményt von maga 
után. 

3.§ A házirend nyilvánossága 

1. A házirendet előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, 
szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

2. A házirend egy – egy példánya megtekinthető: 

 az iskola irattárában, 

 az iskola honlapján, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola igazgatójánál, 
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 az iskola igazgatóhelyetteseinél, 
 az osztályfőnököknél, 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

 az iskolaszék elnökénél, 
 az iskolai szülői közösség vezetőjénél. 

3. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 
igazgatóhelyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől és a nevelők fogadóóráján, 
vagy előre egyeztetett időpontban. 

4. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait 
minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal az osztályfőnöki órán 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

4.§ A tanulók jogai 

1. A tanulói jogok gyakorlásának kezdete: a beiratkozást követő első tanításinap. 

2. A tanuló joga, hogy 

 személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, vele szemben 
fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, 

 választó és választható legyen a diák érdekeket képviselő szervezetbe 
(diákönkormányzat), 

 ne érje hátrány vall 

 ási-, etnikai-, lelkiismereti meggyőződése miatt, 

 ellene kollektív büntetést ne alkalmazzanak, azaz más viselkedése, 
magatartása miatt őt hátrány ne érje, 

 képességeinek megfelelő oktatásban részesüljön, 

 részt vegyen az iskola kulturális- és sportéletében, iskolai tanulmányi 
versenyeken 

 részt vegyen a tanórán kívüli foglalkozásokon, 

 személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő 
döntések meghozatalában, 
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 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt mondjon, 

 a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb 
megismerje, ugyanabban az osztályban egy napon két témazáró 
megírásánál többre ne kerüljön sor, 

  írásbeli munkájának eredményét a következő tanórán, de legfeljebb 10 
munkanapon belül megtudja, kijavított dolgozatait megnézhesse. 

5.§ A tanulók kötelességei 

1. A tanuló kötelessége, hogy 

 a tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, a 
házi feladatát elkészítse, 

 a tantárgyak minimumkövetelményeinek megfeleljen, 

 a tanórákon jelen legyen, hiányzásait igazolja 

 magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait tartsa be, 

 védje a személyi és a közösségi tulajdont, 

 az iskola minden dolgozójának, valamint tanulótársainak emberi 
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 az iskola termeiben, berendezéseiben okozott károkatmegtérítse. 

A kártérítés mértéke: 

 gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy 
havi összegének 50%-át nem haladhatja meg; 

 szándékos károkozás esetén, a károkozás napján érvényes 
kötelező legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja 
meg. 

6.§ A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése és 
megszüntetése 

1. Tanköteles gyerek felvétele: 
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 Tankötelessé vált gyermek esetében elsődlegesen mindig az iskola 
körzetébe tartozó tanulókat kell felvenni.  

 Körzeten kívüli tanulók szüleinek írásban kérvényt kell benyújtaniuk. 

 A kérelmek elbírálása: A kérelmeket az iskola titkárságán iktatják, 
és az iskolavezetés öt munkanapon belül dönt a felvételről, illetve 
elutasításról. 

 A döntésről a szülőket írásban értesíteni kell. 

 Az elsős tanulók osztályba sorolásáról a szülői kérések figyelembe 
vételével az igazgató dönt. 

2. Felsőbb évfolyamba történő tanulói felvétel: 

 Felsőbb évfolyamba történő tanulói felvételnél – az egyedi körülmények 
mérlegelése alapján, az osztályfőnök véleményének kikérésével – az 
igazgató dönt. 

3. Tanulói jogviszony megszűnése 

 A tanulói jogviszony megszüntetéséről a köznevelési törvény 75.§a 
rendelkezik. 

 Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, többek között: 

 ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján; 

 az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló 
bizonyítvány kiállításának napján; 

 a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, 
ha a tanuló tanulmányait nem kívánja továbbfolytatni; 

7.§ A tanulók egészségének testi épségének megőrzését 
szolgáló szabályok 

1. A tanuló kötelessége, hogy: 
 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 
ismereteket, 

 betartsa és igyekezzen társaival betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 
nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat, 
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 azonnal jelentse az iskola valamely dolgozójának, ha saját magát, társait, 
vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen 
rendkívüli eseményt (pl. tüzet, robbanásveszélyt) vagy balesetet észlel, 

 azonnal jelentse az iskola valamely vezetőjének – amennyiben állapota 
ezt lehetővé teszi – ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült, 

 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 
gyakorlásában, 

 rendkívüli eseménykor (pl. tűz, robbanás) pontosan betartsa az iskola 
felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében 
szereplő előírásokat. 

2. A testnevelési órákra, sportfoglalkozásokra (edzésekre) vonatkozó szabályok: 

 a tanuló a tornateremben, sportcsarnokban csak pedagógus 
felügyeletével tartózkodhat, 

 a sportfoglalkozáson a tanulónak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 
sportfelszerelést (tornacipő v. edzőcipő, tornanadrág, póló) kell viselniük 

 amennyiben a tanuló – hanyagsága miatt – többször otthon felejti 
sportfelszerelését, utcai ruhában, zokniban vesz részt a testnevelés 
órán, 

 a sportfoglalkozáson a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, 
nyakláncot, lógó fülbevalót. 

3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az 
iskolaorvos, a fogorvos és a védőnő biztosítják. 

4. Az iskolaorvos elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, 
szűrését az alábbi területeken: 

 belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal a párátlan 
évfolyamokon, 

 szemészet: évente egy alkalommal a páros évfolyamokon, 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik 
évfolyamon. 

5. A fogorvos ellenőrzi a tanulók fogait évente két alkalommal. 

6. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 
két alkalommal; illetve igény szerint. 

7. Az iskola épületében dohányozni szigorúan tilos! 
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8.§ A tanulók közösségei 

Osztályközösség 

1. Az azonos évfolyamba járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók 
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint vezető – az 
osztályfőnök áll. 

2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 
munkájának szervezésére – négyfős osztálytanácsot választanak, akik közül 
ketten képviselik osztályukat a diáktanács megbeszélésein. 

Diákkörök 

1. Az iskolában tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök 
működnek.  

A diákkör lehet: szakkör 

   önképző kör 

   énekkar 

   művészeti csoport 

   sportkör. 

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanév 
szeptember közepéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a 
diákönkormányzat, a szülői közösség iskolai vezetője, vagy az iskolaszék. A 
javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév szeptember 25-ig – az adott 
lehetőségek figyelembe vételével – az igazgató dönt. 

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

4. A diákkörökre a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör 
tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. 

5. A diákkörök saját tagjaik közül két – két képviselőt választanak az iskolai 
diáktanácsba. 
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Iskolai diákönkormányzat 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére a tanulók tanórán 
kívüli, szabadidős tevékenységeinek segítésére az iskolában diákönkormányzat 
működik. 

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott két – 
két küldöttből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diáktanács irányítja. 

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő 
irányítja. 

4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő 
nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és 
egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell 
kérnie az iskolai diáktanács véleményét. 

5. A diáktanács – a diákönkormányzat javaslatai alapján – dönt egy tanítás nélküli 
munkanap programjáról.  A tanítás nélküli munkanap dátumát és programját a 
diákönkormányzatot segítő nevelő közli a tantestülettel. 

6. A diáktanács megbeszélésein elhangzottakról az osztályt képviselő két – két 
küldött a megbeszélést követő első osztályfőnöki órán tájékoztatja az 
osztályközösséget. 

7. A diáktanács a véleményezési jog gyakorlása során a közösen megfogalmazott 
véleményét írásos formában átadja a diákönkormányzatot segítő nevelőnek, aki 
azt az intézmény vezetőjének továbbítja.  

8. A diáktanács által megfogalmazott, írásba foglalt sérelmeket, panaszokat a 
diákönkormányzatot segítő nevelő eljuttatja az intézmény vezetőjének, aki arra 30 
napon belül írásban válaszol. 

Iskolai diákközgyűlés 

1. Tanévenként legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell összehívni. 

2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév októberében az iskola igazgatója 
és a diákönkormányzatot segítő nevelő a felelős.  

3. A diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.  

4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diáktanács 
elnökebeszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról; az iskola 
igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a 
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tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben 
meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

9.§ A tanulók és a szülők tájékoztatása 

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 
tudnivalókról 

 az iskola igazgatójaa diáktanács ülésein évente háromszor, 

 a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal; 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők 
folyamatosan szóban, és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül 
írásban tájékoztatják. 

3. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 
feladatokról az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 

4. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon 
tájékoztathatják: 

 szóban: 

 családlátogatásokon, 

 szülői értekezleteken,  

 fogadóórákon 

 írásban 
- a tájékoztató füzetben,  
- valamint az első-második évfolyamon a félévi és tanév végi értékelő 

lapokon. 
 A szülői értekezletek és a nevelők fogadó óráinak időpontjait 

tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza. 

Az iskola osztályozóvizsgát szervez minden tanév végén június, illetve augusztus 
hónapban, szükség esetén már időpontban is. Az osztályozó vizsgára a jelentkezést 
az igazgató-helyetteseknek kell benyújtani. Az osztályozó vizsga követelményeit 
házirendünk 1. számú melléklete tartalmazza. 

Az osztályozó vizsgán részt vevő tanulóknak a készségtárgyakból való számonkérés 
alól az intézmény igazgatója – egyéni elbírálás után – felmentést adhat. 
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban ismertetik a 
szülői közösség megbeszélésein. A szülői közösség választott képviselői, 
tisztségviselői írásban továbbítják azt iskola igazgatójának, a nevelőknek vagy az 
iskolaszéknek. A szülői közösség az írásban benyújtott észrevételekre 30 napon 
belül érdemi választ kap az iskola igazgatójától. 

10.§ Az iskola működési rendje 

Az iskola nyitva tartása szorgalmi időszakban: 

 hétfő, szerda, péntek: 700 órától 1700 óráig 
 kedd, csütörtök:  700 órától 2000 óráig. 

Az iskolában tartózkodó gyerekek felügyeletét az iskola 700 órától a tanítás végéig, 
illetve a tanórán kívüli foglalkozások idején tudja biztosítani. 

Az iskolába a tanulóknak 730 – 745között kell megérkezniük. 

A tanítás előtti gyülekezés helye 

jó időben:  -- alsósoknak az iskola első udvara, 

   --felsősöknek az iskola hátsó udvara; 

esőben, hidegben: az iskola előcsarnokaiban. 

A tantermekbe csak tanári engedéllyel mehetnek a tanulók. 

A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik, illetve a tanítási órák 
után az iskola előtt várhatják meg őket. 

A csengetés rendje az órák és az óraközi szünetek időtartamát határozzák meg. 

Atanítás kezdete 800 óra,nulladik óra nem tartható, 

 a tanítási óra időtartama 45 perc, 

 a csengetés rendje: 

 

1. óra 800-tól 845-ig 15 perces szünet 

2. óra 900-tól 945-ig 15 perces szünet 

3. óra 1000-tól 1045-ig 15 perces szünet 

4. óra 1100-tól 1145-ig 15 perces szünet 

5. óra 1200-tól 1245-ig   5 perces szünet 

6. óra 1250-től 1335-ig  
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Jó idő esetén a tanulók az 1. , a 3. és a 4. szünetet az iskola udvarán kötelesek 
tölteni, a reggeli gyülekezőnél leírtak szerint. Kivételt képeznek november 1-je és 
március 15-e között a testnevelés és úszás órák utáni szünetek; ilyenkor a 
tanulók az aulában várakozhatnak. 

Rossz idő esetén az ügyeletes nevelők utasítása alapján a tanulók ezekben a 
szünetekben is a tantermekben, illetve a folyosókon maradhatnak. 

Udvari szünet után, jelzőcsengőkor a tanulók az udvaron sorakoznak 
(testnevelés, úszás és informatika óra előtt is), majd az ügyeletes nevelők 
utasítása szerint a tantermekbe vonulnak. 

A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ilyenkor minden tanuló a saját 
osztálytermében fogyasztja el a tízóraiját. Ebben a szünetben a jelzőcsengőig 
minden nevelő a tanteremben marad és felügyeli a tízórait, valamint a tízórai 
után a tanterem rendbetételét. 

Ebben a szünetben a tanulók a tantermet csak a jelzőcsengő után 
hagyhatják el (kivéve, ha a mosdóba, illetve a büfébe mennek), ekkor 
indulhatnak testnevelés, úszás és informatika órákra is. 
Az ügyeletes nevelő is csak a jelzőcsengőkor megy a folyosóra. 

A tanuló a tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy 
írásbeli kérésére vagy az osztályfőnöke (távollétében az igazgató vagy az 
igazgatóhelyettesek) írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – 
szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató, vagy az 
igazgatóhelyettesek adhatnak engedélyt. 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos 
ügyet intézők tartózkodhatnak; illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától 
engedélyt kaptak. 

Az iskola és az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős 
rendezvényeken (farsang, gyermeknap stb.) csak iskolánk tanulói vehetnek 
részt, közülük is csak azok, akik erre előzetes engedélyt kaptak. 
 
Az iskola zsibongójában és folyosóin elhelyezett kamerák elsősorban 
vagyonvédelmi céllal lettek telepítve. A rendszerhez tartozó felvételeket a felvevők 
kapacitásuk függvényében maximum 14-30 napig tárolják, utána automatikusan 
törlésre kerülnek. A rögzített felvételeket indokolt esetben az igazgató, illetve 
valamelyik igazgató helyettes jelenlétében lehet visszanézni. A felvételek a 
nyomozati hatóságok részére átadhatók. 
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11.§ A tanulók hivatalos ügyeinek intézése 

Igazgatóság 

Tanítási napokon a tanulók hivatalos ügyeikben az iskola igazgatóját és 
igazgatóhelyetteseit a tanulók képviseletében eljáró szülők 700 – 800 óra, illetve 
1345 – 1415 óra között kereshetik meg. 

A tanulók képviseletében eljáró szülők hivatalos ügyekben az iskola igazgatóját 
és igazgatóhelyetteseit a fogadónapjukon kereshetik meg. 

Titkárság 

A tanulók hivatalos ügyeiket (iskolalátogatási igazolás, diákigazolvány stb.) a 
titkárságon naponta 700 – 800 óra között, illetve 1345 – 1415 óra között intézhetik. 

A tanulók képviseletében eljáró szülők a hivatalos ügyeket (iskolalátogatási 
igazolás, távozási igazolás, stb.) – az osztályfőnökkel történt előzetes egyeztetés 
után - naponta 700 – 800 óra és 1500

 – 1530 óra között intézhetik. 
A tanítási szünetek ideje alatt a tanulók és a képviseletükben eljáró szülők a hét 
egy meghatározott napján900 – 1200 óra között kereshetik fel a titkárságot. 

Pedagógusok 

A tanulók tanítójukat, tanáraikat hivatalos ügyekben (igazolás, késés, stb.) az 
alábbi alkalmakkor kereshetik meg: 

 elsősorban az osztályfőnöki órákon, 

 sürgős és rendkívüli esetben a tanítási óra előtti szünetben. 

A tanulók képviseletében eljáró szülők a tanítót, tanárt hivatalos ügyekben (a 
tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, hiányzás igazolása, stb.) az alábbi 
alkalmakkor kereshetik meg: 

 fogadóórák alkalmával, melyeket a tanév elején meghatározott 
időpontokban tartanak, 

 rendkívüli esetben tanítási napokon 700 – 800 óra között, 

 a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 
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12.§ A tanulók feladatai 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 
Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok 
betartásáért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a 
házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

Minden tanuló feladata, hogy az iskola tisztaságára vigyázzon, ne 
szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán 
és helyiségeiben rendet hagyjon. 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként két – két hetes, 

 tantárgyi felelősök. 
A hetesek megbízása egy – egy hétre szól; a heteseket az osztályfőnök jelöli 
ki. 

A hetesek feladatai: 

 gondoskodjanak a tanterem megfelelő előkészítéséről (tiszta tábla, 
kréta, stb.), az órát tartó nevelő utasítása szerint, 

 a szünetben szellőztessék ki a termet, 

 a szünetben társaikat küldjék az udvarra, 

 az óra kezdetén a pedagógus megérkezéséig felügyeljenek az osztály 
rendjére; a fegyelmezetlen tanulókat fegyelmezzék, 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentsék a hiányzó tanulókat, 

 ha az órát tartó nevelő a becsengetés után 5 perccel nem érkezik meg 
a tanterembe, értesítsék az iskolavezetést, 

 az óra végén a táblát letöröljék, ellenőrizzék a tanterem rendjét, 
tisztaságát. 

Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle 
tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók 
felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök 
biztosítását. 
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Ilyen tantárgyi felelős lehet: 

 pontozó, 

 szertáros, 

 leckefelelős, 

 térképfelelős stb. 
 

13.§ Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, 
tanszerellátás, alapítványi támogatás 

A tanuló a családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben 
részesülhet. 

A szülő ezzel kapcsolatos igényeit a megfelelő igazolásokkal az iskola 
gyermekvédelmi felelősénél nyújthatja be. A kérelem elbírálása a 
gyermekvédelmi törvény és a helyi önkormányzat rendelete alapján történik. 

Ingyenes tankönyvre jogosult az a tanuló, aki: 

 tartósan beteg (szakorvos igazolja), 

 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos 
(szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), 

 a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar; 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el) 

 három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi 
pótlék igazolja), 

 f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről 
szóló határozat igazolja 

Az ingyenes tankönyvre az igényt minden év november 30-ig, az 
igazolástaugusztus 25-ig, a gyermekvédelmi felelős által meghatározott 
időpontokban kell benyújtani. 
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Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai 
könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szüksé-
ges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatá-
rozott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 
  
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató 
által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a meg-
rendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munka-
közösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyv-
rendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatko-
zatát. 

 

Az intézményt támogató Zöldövezet Alapítványhoz nyújtható be a tanulók 
kirándulásának, táborozásának támogatására irányuló igény. Az igényt az 
osztályfőnök írásban nyújtja be az alapítvány elnökének a tanulók szociális 
helyzetét, rászorultságát figyelembe véve. Az alapítvány kuratóriuma dönt az e 
célra felhasználható összegről és a támogatás módjáról. 

14.§ A tanuló hiányzása és annak igazolása 

1. A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon, a választott tanórán kívüli 
foglalkozáson, valamint az iskola hivatalos rendezvényein.  

2. A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli 
foglalkozásokról igazolnia kell. A tanulónak az igazolást a megjelenést 
követő 2 napon belül, de legkésőbb a következő osztályfőnöki órán az 
osztályfőnöknek be kell mutatniuk. 

3. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három tanítási napról való 
hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola 
igazgatója adhat 

4. Versenyeken való részvétel miatti hiányzás igazolt: 

 iskolai tanulmányi verseny alkalmával a verseny napján – a kezdés 
időpontjától függően – az 5-6. órától. 

 más településen zajló tanulmányi verseny esetén a 4. órától. 

 megyei szaktárgyi verseny esetén, a verseny napján.  
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 országos tanulmányi verseny döntőjén való részvétel esetén a verseny 
napján és az azt megelőző két napon. 

 sportversenyeken való részvétel esetén a kikérés időpontjáról a 
testnevelő tanárral való megbeszélés után az osztályfőnök és az 
igazgató dönt. 

5. Továbbtanulás előtt álló tanulók az osztályfőnök engedélyével- a szülő írásbeli 
kérésére - nyílt napon vehetnek részt; maximum három tanítási napon. 

6. .A távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a 
szaktanárok által megszabott időpontig. 

7. A tanuló hiányzásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt 
nem igazolja távolmaradását. 

15.§ Tanórán kívüli foglalkozások 

1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi 
tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 

Napközi otthon, tanulószoba 

 A szülők igényei alapján az iskolában tanítási napokon, a délutáni 
időszakban az első - negyedik évfolyamon napközi otthon, az 
ötödik – nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. 

Diákétkeztetés 

 A napközi otthonba felvett tanulók. illetve az iskolaotthonos 
foglalkozáson részt vevők napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 
uzsonna) részesülnek.  

 A napközi otthonba nem járó tanulók számára – igény esetén – az a 
konyha ebédet (menzát) biztosít.  

 Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat a konyhán 
kell befizetni minden hónapban előre, legkésőbb a hónap 10-15. 
napjáig. 
Amennyiben késik a befizetés, az iskolatitkár írásban értesíti a 
szülőket. Ha a befizetés ezek után sem történik meg 30 napon belül, a 
lakóhely szerint illetékes jegyző felé írásban jelez az intézmény. 
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 A tanév első hetére csak annak a tanulónak tudnak étkezést 
biztosítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztus 
utolsó hetében befizeti. A konyha a hiányzó tanuló étkezési díját csak 
akkor tudja a szülőnek visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az 
étkezést egy nappal előre lemondja. 

Felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

 Alsó tagozaton a gyengék felzárkóztatását az egyes tantárgyakhoz 
kapcsolódó felzárkóztató foglalkozások segítik. 

Iskolai sportkör 

 Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola bármely tanulója. Az iskolai 
sportkör csoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal 
együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 
tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán 
kívüli sportversenyekre. 

 Az iskolához tartozó sportcsarnok létesítményeit (tornaterem, 
uszoda, öltözők) a tanulók az iskolai sportkörön kívül a tanórai 
testnevelés órákon is használhatják. 

Versenyek, vetélkedők 

 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 
(szaktárgyi, sport) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 
rendszeresen szervezünk.  

 A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 
részvételre is felkészítjük.  

Kirándulások 

 Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 
számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók 
részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költséget a szülőknek 
kell fizetniük.  

 A kirándulás térítési díjának összegéről és beszedési rendjéről a 
szülők döntenek; ők választják ki maguk közül azt a személyt, aki a 
pénz összegyűjtéséről gondoskodik. 
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Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadásokhoz kapcsolódó foglalkozás 

 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények 
teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve 
művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók 
részvétele ezeken a foglalkozásokon - ha az tanítási időn kívül esik és 
költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell 
fedezniük. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

 A tanulók érdeklődése alapján, az iskola igazgatójával történt előzetes 
megbeszélés után, lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, 
illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógépek, stb.) a tanulók 
– tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.  

Hit- és vallásoktatás 
 Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola 

nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást 
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók 
számára önkéntes.  

2. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A 
tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott év elején kell jelentkeznie, 
és a jelentkezés egy tanévre szól. 

3. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett 
tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók jelölik ki. A 
tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozáson, valamint az egyéni 
foglalkozáson kötelező. Ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére 
az iskola igazgatója adhat. 

4. A tanórán kívüli foglalkozásokról való távolmaradást is igazolni kell. A 
tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az 
igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.  

16.§ Tanórán kívüli foglalkozások: tantárgyválasztás 

Minden 3. osztályt végzett tanuló és szülője megválaszthatja, az iskola által 
felajánlott idegen nyelvek közül (angol, német), melyiket szeretné a 4. 
évfolyamtól tanulni. 
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A választásról a szülő írásban nyilatkozik annak a tanévnek május 30-ig, 
amelyikben gyermeke a 3. évfolyamot végzi. 

A tanuló a tantervi anyagon túlmenően tanórán kívüli foglalkozáson vehet 
részt. 

A meghirdetett szakkörökre minden tanév szeptemberében az 
osztályfőnöknél kell írásban jelentkezni. 

A szakkörök október első hetében kezdik meg működésüket, amiről haladási és 
hiányzási naplót kell vezetni. 
A szakkörök vezetését olyan személy is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 
Tantárgyválasztás 

Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján az igazgató 
minden év április 30-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a választható 
tantárgyakról. A tájékoztató tartalmazza a tantárgy nevét és heti óraszámát. 

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. 

A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól. 

17.§ A napközi otthonra, a tanulószobára, az 
iskolaotthonra és a művészeti oktatásra vonatkozó 

szabályok 

1. A napközi otthonba, a tanulószobai foglalkozásra és az iskolaotthonba történő 
felvétel a szülő kérésére történik. 

2. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra a tanév elején (az első és 
második tanítási napon) lehet jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév 
közben is kérheti gyermeke napközi otthoni, illetve tanulószobai elhelyezését. 

3. Az iskolaotthonba gyermeke felvételét a szülő az első osztályba való 
beiratkozáskor kérheti. 

4. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, 
valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

 
5. A napközi otthonos foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a 

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek, és délután 
16óráig tartanak.  
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6. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a 
tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 
15óráig tart. 

7. Iskolaotthonos foglalkozás 800 órától 1600 óráig tart, ezen idő alatt a tanulók 
elsajátítják az új ismereteket, és a következő tanítási napokra is felkészülnek.  

8. A napközis és tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek 
igazolnia kell. 

9. A tanuló a napközis, vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a 
szülőszemélyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli 
esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató, vagy 
az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

10. A gyermek nem megfelelő közösségi viselkedése esetén javaslat tehető a 
tanuló kizárására. 

Javaslatot tehet:  tanulószobai nevelő, 

    napközis nevelő, 

    ifjúságvédelmi felelős, 

    osztályfőnök, 

    munkaközösség – vezető, 

    igazgatóhelyettes., 

11. A művészeti iskola térítési díjának befizetési rendje 

A művészetoktatásban tanulók a köznevelési törvényben írottaknak 
megfelelően félévente térítési díjat fizetnek. A térítési díj mértékét a fenntartó 
határozza meg a teljes bekerülési összeg bizonyos hányadában, de tükrözi a 
gyermek előző évi előmenetelét is. Az a tanuló, akinek művészeti órái 
meghaladják a heti 6 tanórát, félévente, vagy havi részletekben tandíjat 
köteles fizetni.  

Az a tanuló, aki térítési- és tandíjfizetési kötelezettségeinek az előre 
meghatározott időkereteken belül (térítési díjnál október 30. ill. március 30. 
tandíjfizetésnél minden aktuális hónap 15. napja) nem tesz eleget – vagy 
befizetését csekkszelvénnyel, ill. annak másolatával nem tudja igazolni – 
fizetési felszólítást kap. Aki a 2. felszólítás után sem tesz eleget vállalt 
kötelezettségeinek, nem folytathatja művészeti tanulmányait. 

A tandíj fizetési kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat a köznevelési 
törvény határozza meg. A tandíj mértéke nem haladhatja meg tanévenként a 
szakfeladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 
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hányadát. A fenntartó határozata alapján az igazgató, a művészeti 
igazgatóhelyettes és a gyermekvédelmi felelős dönt egyénenként a 
tanulmányi és szociális helyzettől függően, a tandíjkedvezményekről vagy a 
teljes elengedéséről. A kedvezményt elbíráló bizottság a kedvezmény 
mértékét százalékos arányban kifejezve adja meg. 

A térítési díj mérséklését vagy elengedését írásban kell kérvényezni. A 
kérelem elbírálása külön jogszabály alapján történi.  

18.§ A tanulók jutalmazása 

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

 tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, 

 kitartó szorgalmat vagy példamutató magatartást tanúsít, 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

 kimagasló sportteljesítményt ér el, 

 jól szervezi és irányítja a közösségi életet, 

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

Az iskolában – a tanév közben - a következő dicséretek adhatók: 

 a tantárgyban végzett kiemelkedő munkáért szaktanári dicséret; 
napközis nevelői dicséret, 

 jó közösségi munkáért, példamutató magatartásért osztályfőnöki 
dicséret, 

 tanulmányi versenyen, kulturális és sportvetélkedőn az iskola jó hírét 
növelő, eredményért igazgatói dicséret. 

1.Iskolánkban – tanév végén – a következő dicséretek adhatók: 

 A huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítésért, kiváló 
tanulmányi eredményért – a 4. és a 8. osztály végén - nevelőtestületi 
dicséret. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni, a 
tanévzáró ünnepélyen jutalomkönyv átadása mellett ismertetni kell. 

 Az a 8. osztályos tanuló, 
- akinek magatartása és szorgalma az 1-8 osztályban példás, 
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- akinek tanulmányi eredménye egy tanévben sem rosszabb 4,7-
 nél, 

- aki eredményesen szerepel megyei szintű tanulmányi versenyen, 

- aki kulturált viselkedésével elnyeri a tanulói közösség és a 
 tantestület elismerését 

Eötvös-díjban részesül. A díjat (emléktárgy és oklevél) a tanévzáró 
ünnepélyen adja át az iskola igazgatója. 

 Az a tanuló, akinek magatartása példás, tanulmányi eredménye jó, és 
kimagasló eredményeket ér el sportversenyeken, az Év Sportolója 
elismerésben részesül. Az elismerést (emléktárgy és oklevél) a 
tanévzáró ünnepélyen az iskola igazgatója adja át. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és példamutatóan 
egységes helytállást tanúsító tanulói közösségcsoportos 
dicséretben részesíthető. Az elismerés lehet jutalomkirándulás vagy 
színházi előadás, film megtekintése. 

A dicséretet írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni.  

19.§ A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

1. Azt a tanulót, aki: 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

 vagy a tanulói házirend előírásait folyamatosan megszegi, 

 vagy igazolatlanul mulaszt 

büntetésben kell részesíteni. 

2. Az iskolai büntetések formái: 

 szóbeli szaktanári illetve osztályfőnöki figyelmeztetés 
aki magatartásával rendszeresen zavarja a tanítási óra rendjét; 

 írásbeli szaktanári illetve osztályfőnöki figyelmeztetés 
annak, aki egy hónapban több mint 2 szaktanári figyelmeztetést 
kapott; 

 osztályfőnöki intés - írásban: 
a magatartási füzetbe beírtak alapján, több szaktanár javaslatára, 
vagy 3-4 igazolatlan óra; 
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 osztályfőnöki megrovás - írásban 
egyszeri kirívó magatartási probléma esetén, vagy 5-6 igazolatlan 
óra; 

 szóbeli igazgatói figyelmeztetés - írásban is rögzítve: 
házirend szándékos megsértése, vagy 7-8 igazolatlan óra; 

 igazgatói intés - írásban: 
kiemelkedően súlyos fegyelemsértés, vagy 9-10 igazolatlan óra; 

 igazgatói megrovás - írásban: 

 - többrendbeli súlyos fegyelemsértés, vagy 10-nél több igazolatlan 
óra esetén; 

 fegyelmi eljárás: kizárás az iskolából 
az igazgatói megrovást követő újabb fegyelmi vétség esetén. 

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosságelve érvényesül, amelytől 
indokolt esetben, a vétség súlyától függően, el lehet térni. 

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok 
betartásától el kell térni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki 
megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek 
minősülnek az alábbi esetek: 

 agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

 egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába 
hozatala, fogyasztása, 

 szándékos károkozás, 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának 
megsértése, 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv 
alapján bűncselekménynek minősülnek. 

5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a 
magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A 
fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület 
dönt. 

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

7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a 
magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben 
kártérítésrekötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények 
figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 
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20.§ Egyéb rendelkezések 

1. A tanuló az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszerelést viheti 
magával. A mobiltelefon, MP3, MP4 lejátszó, és hasonló eszközök nem 
minősülnek annak, így azt a pedagógus elveheti, és csak a tanuló 
szüleinek adhatja vissza. 

2. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen 
túl más dolgot csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre, valamelyik 
nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek 
bejelentik. 

3. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie. Az iskolai munkával 
kapcsolatos közleményeket a szülőkkel alá kell íratni, és azt az 
osztályfőnöknek kéthavonta ellenőriznie kell. 

4. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát, stb.) valamint 
nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – 
rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. A behozott nagyobb értékű 
tárgyakért, pénzért az iskola nem felel. 

Amennyiben elengedhetetlen, hogy a tanuló pénzt hozzon magával, úgy azt 
reggel osztályfőnökének, vagy az iskola titkárának átadhatja megőrzésre. 

5. Az iskolában a tanuló ízléses, szolid külsővel (nem lehet fedetlen felső 
testrész), jelenhet meg. Iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken a tanuló és a 
pedagógus az alkalomhoz illő öltözetet viseljen. Az ünneplő ruha lányoknak 
sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz, fiúknak öltöny vagy fekete nadrág és 
fehér ing. 

6. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett rendezvényeken 
(kirándulás, színházlátogatás, stb.) a tanuló nem dohányozhat, szeszes italt 
vagy tudatmódosító szert nem fogyaszthat, trágár szavakat nem 
használhat. 

7. A tanuló az irodák előtti, ajtóval elzárt folyosóra csak különösen indokolt 
esetben, tanári engedéllyel léphet be. 

8. A tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos.  
Amennyiben a tanuló mobiltelefont használ a tanítási órán, a telefont a 
pedagógus elveszi és névvel ellátott borítékba téve az iskola 
páncélszekrényébe zárja addig, ami a szülő érte nem jön. 

9. Az iskola területén tilos rágógumizni. 



28 
 

10. A tanuló az iskolától kölcsönzött taneszközöket (pl. tankönyv, 
feladatgyűjtemény, atlasz) köteles a tanév végéig a lehető legjobb állapotban 
megőrizni (tollal nem ír bele, nem firkálja össze és nem tépi szét). A tanév 
végén ezeket a taneszközöket vissza kell adni az iskolának – leltári szám 
szerint ellenőrizve. A sérült, rongálódott taneszközöket a tanév végén a 
szülőnek ki kell fizetnie. 

21.§ A Sportcsarnok házirendje 

1. Az Ercsi Városi Sportcsarnok az Ercsi Eötvös József Általános Iskola része, ezért rá 
az iskolai házirend érvényes. Mivel működése részben az iskolától 
független, egyedi, csak a Sportcsarnokra vonatkozó szabályok is 
érvényben vannak. 

2. A Sportcsarnok nyitva tartása: 630 - 2200 
A Sportcsarnokot délelőtt és délután 1600 óráig az általános iskola 
használja; ebben az időszakban csak a testnevelők, edzők és a tanulók 
látogathatják az intézményt. 

3. 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelet mellett sportolhat az 
intézményben. 

4. Rendezvény alkalmával – amennyiben belépőjegyet árusítanak – csak 
érvényes jeggyel lehet a sportcsarnokba belépni. 

5. A felügyelet nélkül hagyott gyerekek sok veszélyforrásnak vannak kitéve. Az 
intézmény nem vállal felelősséget a felügyelet nélkül elmászkáló, 
gondtalanul elhagyott kiskorú gyermekek testi épségéért. 

6. A létesítmény küzdőterén és folyosóin csak a játékosok, a versenyzők. a 
versenybírók, az edzők, az orvosok a gyúrók a pályamunkások, a rendezők, 
valamint a karszalaggal ellátott személyek és a TV munkatársai 
tartózkodhatnak, 

7. A Sportcsarnok küzdőterére saját sportszert csak engedéllyel lehet bevinni és 
használni. 

8. A látogató köteles: 

 a létesítmény berendezését, felszerelését, parkosított területeit 
megóvni, a tisztaságra ügyelni,  

 a véletlenül vagy szándékosan okozott kárt megtéríteni, 
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 tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a rendezvény 
lebonyolítását zavarhatja, a sportolók edzők, versenybírók, játékosok, 
továbbá a rendezők személyét sérti (szidalmazás, verekedés, 
rendbontás, papírégetés, stb.), 

 betartani a tűzvédelmi szabályokat, 

 a legkisebb balesetet is jelenteni a portaszolgálat ügyeleteseinek 

9. A Sportcsarnokban tilos: 

 a nézőközönségtől elzárt területre lépni,  

 utcai cipővel a pályán tartózkodni; pályára lépni csak tiszta 
tornacipőben lehet, 

 az ülőhelyekre cipővel rálépni, 

 dohányozni, tiltott helyen való dohányzás feljelentést, büntetést 
von maga után. 

 botokat, zászlókat, köveket bevinni, 

 a sportrendezvények idején a közönség részére szeszesitalt 
kiszolgálni; valamint ittas személy az intézmény területén nem 
tartózkodhat, 

 a küzdőtérre olyan tárgyat bevinni, amely a burkolatban kárt okozhat 
(piszkos tornacipő, rágógumi, napraforgómag, kavics, magas sarkú 
cipő), 

 a folyosón labdázni; - labdázni csak a küzdőtéren vagy az iskolai 
tornateremben lehet, 

 büféárut a lelátóra levinni; büféárut fogyasztani a Büfé előterében 
lehet. 

10. A rendbontókat a rendőrség a létesítmény területéről kivezetheti és kizárhatja 
a sportrendezvény további megtekintésétől. Súlyos esetben ellenük büntető 
feljelentést tesz. 

11. A teremhasználat kizárólag a terembérleti szerződés megkötése után 
lehetséges. 
A Sportcsarnok használati igényének bejelentése a 06-25/491-206-os 
telefonszámon lehetséges. 

12. Az öltözők állapotáért az edzők, a nevelők, a sportszervezők és a felnőtt 
használók vállalják a felelősséget. 

13. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a Sportcsarnok munkatársai 
felelősséget nem vállalnak, a nagyobb értékeket a portán lévő 
értékmegőrzőben lehet elhelyezni.  
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14. A Sportcsarnok bérleti díját Ercsi Város Önkormányzata határozza meg a 
hatályos törvények alapján. 

15. A teremigény lemondása esetén a szerződő fél köteles a terembérleti 
díjat kifizetni, kivéve, ha a rendezvény előtt legalább két héttel korábban 
bejelenti a lemondást.  

22.§ Az oktató medence házirendje 

1. Az oktató medenceaz ErcsiEötvös József Általános Iskola része, ezért rá az 
iskolai házirend érvényes. működésére egyedi, csak az oktató 
medencérevonatkozó szabályok is érvényben vannak. 

2. Az oktató medence nyitva tartása: 630 – 1915 
A Sportcsarnokot délelőtt az általános iskola alsó tagozatos tanulói 
használják; ebben az időszakban csak az úszást oktatók és a tanulók 
látogathatják az intézményt. 

3. A medencét használók kizárólag képzett személy vezetésével tartózkodhatnak 
a medencében, egyedül a medencében tartózkodni tilos. 

4. Az úszásfoglalkozások alatt a gyermekek testi épségét csak a medencében 
tudjuk garantálni, az öltözőkben, a zuhanyzókban és a folyosókon a szülők, 
kísérők feladata a gyermekek megóvása. 

5. Az úszásoktatásban részt vevő gyermek köteles: 

 úszósapkát használni, 

 a medencébe lépés előtt zuhanyozni, 

 a legkisebb balesetet is jelenteni az úszást oktató személynek. 

6. Az oktató medencében és annak területén tilos: 

 fertőző betegségben, valamint bőrbetegségben szenvedőknek a 
medencébe lépni, 

 az eszközöket rongálni; a véletlenül vagy szándékosan okozott kárt 
meg kell téríteni, 

 utcai cipővel az uszodai öltözőben tartózkodni; - még a szülőknek is - 
kérjük az utcai cipőket az előtérben levenni (az öltözőkből a gondos 
takarítás ellenére is bekerülhet a szennyeződés a medence vizébe), 

 dohányozni. 

7. A medencetérbe kizárólag tiszta lábbal vagy tiszta talpú papuccsal lehet 
belépni. 
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8. A kísérő nevelő, szülő feladata a gyermekek elő zuhanyzásának 
ellenőrzése és viselkedésük figyelemmel kísérése. 

9. A délutáni foglalkozások alkalmával – függetlenül a gyermek nemétől - a 
kisgyermeket kísérő felnőtt férfiak a férfiöltözőben, a hölgyek a női 
öltözőben segítsék gyermeküket az öltözködésben és az elő zuhanyzásban. 

10. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért az oktató medence munkatársai 
felelősséget nem vállalnak, a nagyobb értékeket a portán lévő 
értékmegőrzőben lehet elhelyezni.  

11. Az öltözők és a zuhanyzó tér a víztől csúszós, kérjük, vigyázzanak és 
óvják gyermekeiket! 

23.§ A művészeti iskolára vonatkozó külön szabályok 

1. A zeneiskola nyitva tartása szorgalmi időben naponta 12.00-19.00. 

2. A tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint. 

3. A zeneiskolai növendék az iskola épületében egyéni hangszeres, csoportos és 
szolfézs órái idejében tartózkodhat. Egyéb esetben kizárólag a 
hangszertanára utasítására. Az iskolát a tanítási órák befejezése után a 
tanulók azonnal elhagyják. 

4. A zeneiskolai növendék hangszert minden tanítási évben kizárólag csak átvételi 
elismervény ellenében vihet haza.  

5. A helyiségek használati rendje megegyezik az iskola egyéb helyiségeinek 
használati rendjeivel, minden növendék köteles a zeneiskola felszereléseire és 
hangszereire vigyázni, azokat megóvni. A szándékosan okozott kárért minden 
növendék anyagi felelősségért tartozik. Minden tanuló köteles a zeneiskola 
épületére vonatkozó tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani. 

6. Minden zeneiskolai növendék köteles az évközi, az év végi hangszerbemutatókon 
és vizsgákon megjelenni, azokon a legjobb tudása szerint szerepelni. 

7. Az a zeneiskolai növendék, aki a hangszer és elméleti tanulásban nem vesz részt 
kellő szorgalommal vagy magatartásával zavarja a zeneiskola munkáját, a 
hangszertanulásból még abban a félévben kizárható.  
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8. Minden zeneiskolai növendék köteles igazolni hiányzásait, szülői igazolást a 
hangszert tanító tanár félévenként egy alkalommal fogadhat el, egyéb 
esetekben minden tanuló köteles orvosi igazolást hozni.  

24.§  A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb 
közössége 

1. A szülői szervezetnek (közösségnek) a közoktatásról szóló törvény 59.§ (5) 
bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók 
nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra 
járó tanulókat érinti. 

2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók 
nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók 
minősülnek. 

25. § A házirend elfogadásának és módosításának 
szabályai 

1.  A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak 
figyelembe vételével az iskola igazgatója készíti el. 

2. A házirend tervezetét megvitatják a 3-8. évfolyamos osztályok, és 
véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat 
vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket 
összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és 
véleményüket eljuttatják az iskola igazgatójához. 

4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék és az 
iskolai szülői szervezet (közösség) véleményét. 

5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az iskolaszék 
véleményének figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét.  
A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a 
diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértését, valamint a szülői 
szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 
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6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jóváhagyásával lép hatályba. 

7. Az érvényben lévő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló 
javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a 
nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a 
szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége. 

8. A házirend módosítását az 1-6. pontban leírt módon kell végrehajtani. 

26. § Záró rendelkezések 

1. Elfogadó határozat: 

A közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 64.§ (3) bekezdése 
értelmében a házirend módosítását elfogadjuk. 

a nevelőtestület nevében: 

_______________________   

 _________________________ 

  igazgató       pedagógus 

      PH 

2. Egyetértés 

A közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 64.§ (3) bekezdése 
értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy az Eötvös József 
Általános Iskolaházirendjének tartalmával egyetértünk. 

a diákönkormányzat  nevében:   a szülői közösség nevében 

_______________________   _________________________ 

diákönkormányzat vezetője    a szülői köz. vez. 

3. Hatályba lépés 



34 
 

Ez a házirend ____ év __________ hó ____. napján – az iskola 
fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba. 

a fenntartó nevében: 
________________________________ 

         Tankerületi igazgató 

     PH 

Ercsi, 2014.11.03.
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27. § Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és 
évfolyamonkénti követelményei 

1. évfolyam 

a) Magyar nyelv és irodalom 

 A tanult kis- és nagybetű biztonságos ismeretében tudjon a tanuló né-
mán és hangosan olvasni. 

 Oldja meg a tanító rávezetésével a szavakhoz kapcsolódó ismert típusú 
feladatokat. 

 Biztosan tájékozódjon a tanuló a vonalrendszerben, tudja alakítani a ta-
nult kis- és nagybetűket, az írásjeleket másoláskor, tollbamondáskor és 
emlékezetből íráskor. 

 Az írás terjedelme kb. 4-6 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje 
érje el kb. a 8-11 betűt percenként. 

 Másoláskor legfeljebb 2-3 írástechnikai hibát kövessen el. 

 A betű és a hang különbségének felismerése. 

 Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat. Szavakat és szópárokat tudjon 
utánmondással, helyes idő-tartammal ejteni. 

 Tudjon udvariasan megszólítani felnőtteket, gyermekeket. 

 Tudjon helyesen bemutatkozni. 

 Tudjon 1-2 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről. 

 Tudjon köszönni a felnőtteknek és gyermekeknek a napszaknak megfe-
lelően. 

 Csoportosítsa az olvasott mesék gyakran előforduló szereplőit (csodás 
lények, emberek, állatok). 

 Különböztesse meg a verset a prózától. 

 Ismerje föl, hogy a mű-költészeti alkotásoknak van címe, szerzője. 

 Tudja, hogy a verset általában versszakok alkotják. 

 Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát. 

 Olvasson a tanuló némán szóanyagában ismert 15 soros szöveget. 

 Értelmezze szócserével, bővítéssel a némán vagy hangosan olvasott 
mondatokat. 
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 Önállóan oldja meg a szövegekhez kapcsolódó – ismert típusú – szóbe-
li és írásbeli feladatokat. 

 Önállóan tudjon címszavakat keresni a gyermeklexikonban. 

 Ismerje a címszó, hasáb, szócikk fogalmát. 

 Az írás során a betűket szabályos vonal-vezetéssel alakítsa és kapcsol-
ja. 

 Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként. 

 Írástechnikai hibát ne kövessen el. 

 A mondatkezdő nagy-betűk és mondatzáró írásjelek biztonságos hasz-
nálata. 

 Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hang-
súllyal és hanglejtéssel ejteni. 

 Tudakozódásra tudjon rövid választ adni. 

 Tudjon 2-3 mondatos szöveget alkotni eseményt ábrázoló képről, kép-
sorról. 

 Tudjon kérni a helyes nyelvi formák alkalmazásával. 

 Ismerje fel a mesét. 

 Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próbatételeket és a kezdő 
és befejező nyelvi fordulatokat. 

 Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl: A versszakokban érez-
hető a ritmus. 

 A tartalomjegyzék segítségével gyakorolja a könyvben való tájékozó-
dást. 

 Nevezze meg 3 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvasmá-
nyának címét, továbbá szereplőinek tulajdonságát. 

 Tudjon beszélgetni az irodalomban megjelenített gyermek - felnőtt kap-
csolatokról. 

 Aktívan vegyen részt az improvizációs és beszédtechnikai gyakorlatok 
végzésében. 

b) Matematika 

Számtan, algebra 

 Biztos számfogalom a 10-es számkörben 

 Egyjegyű szám fogalmának ismerete 
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 Páros, páratlan fogalma 

 Sorszám helyes használata szóban 

 Biztos számfogalom a 20-as számkörben 

 Kétjegyű szám fogalmának ismerete 

 Sorszám helyes használata 

Sorozatok 
 Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése adott szabály szerint 

 Növekvő és csökkenő sorozatok képzése adott szabály alapján 

Műveletek értelmezése, műveletvégzése 

 Számok bontása, leolvasása kirakásról 

 Összeg és különbségalak leolvasása 

 Szóbeli számolási eljárások elvégzése 10-es számkörben 

 Összeadás, kivonás biztos elvégzése 10-es számkörben 

 Egyszerű összefüggések megfogalmazása szóban 

 Valamennyi kéttagú összeg és különbség ismerete 20-as számkörben 

 Szóbeli számolási eljárások elvégzése 20-as számkörben 

 Összeadás, kivonás biztos elvégzése 20-as számkörben 

 Egyszerű összefüggések lejegyzése relációs jelek alkalmazásával 

Összefüggések szöveges feladatokban 

 Egyszerű szöveges feladat értelmezése 

 Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, művelettel 

Függvények 

 Egyszerű függvénykapcsolatokhoz összetartozó elempárok keresése 

 Egyszerű függvénykapcsolatok kifejezése nyíljelöléssel, matematikai je-
lekkel 

 Válogatás alakzatok közül megadott tulajdonságok alapján 

Geometria 

 Igaz, hamis állítások eldöntése a tanult alakzatokról 
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Mérés 

 A m, kg, l egységek használata szám és egyszerű szöveges feladatok-
ban 

 A hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása 

c) Környezetismeret 

- Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kér-
dések alapján.  Tapasztalatait rögzítse rajzban. Ismerje fel a tanult je-
lenségeket rajzról, képről. 

- Használja helyesen a napszakok nevét sorolja fel az évszakokat és a 
hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző idő-
járási jelenségeit. Tudja az évszakoknak megfelelő időjáráshoz való al-
kalmazkodást. Ismerje fel az időjárási piktogrammokat. 

- Ismerjen fel néhány a környezetében leggyakrabban előforduló növényt 
és állatot. Ismerje a természetvédelem fontosságát. Tudjon egyszerű 
megfigyeléseket, vizsgálatokat és kísérleteket végezni a természetben. 

- Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. 
Öltözködjön az időjárásnak megfelelően. Igényeljék a tisztaságot és a 
testük edzését. Tudják, hogy az edzettség és a tisztaság ellenállóbbá 
tesz a betegségekkel szemben. 

- Alapvető tájékozódás az iskolában. 

- Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési ve-
szélyforrásokat, ismerje azok elkerülési módját. Tudja útba igazítani az 
idegent a lakóhelyén. 

- Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. Ismerje lakóhelyének nevét, 
címét. 

d) Rajz 

- Képes a vizuális jelenségek megfigyelésére. 

- Élményeit szabadon megjeleníti a síkban 

- A látványok megbeszélésében bekapcsolódik. 

- Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket tanítói se-
gítséggel. 

- Megérti közvetlen környezete információs jeleit. 

- El tud készíteni egyszerű tárgyakat minta közvetítésével. 
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- Felismeri a tárgyak rendeltetésének és formájának legalapvetőbb ösz-
szefüggéseit. A csoportosítást tanítói segítséggel végzi. 

- Tud rajzolni, színezni, festeni. Agyagból, gyurmából mintázni. Az ollót 
és a ragasztót célszerűen használja. 

- Megnevezi és önállóan alkalmazza a vizuális jelenségeket. 

- Élményeit szabadon megjeleníti a síkban és a térben is. Munkái látvá-
nyosak, ötletesek. 

- Véleményét szívesen indokolja. 

- Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket önállóan. 

- Megérti tágabb környezetének információs jeleit. 

- El tud készíteni egyszerű tárgyakat saját elképzelései alapján. 

- Felismeri a tárgyak rendeltetésének és formájának legalapvetőbb ösz-
szefüggéseit. A csoportosítást önállóan végzi. 

- Tud rajzolni, színezni, festeni. Agyagból, gyurmából  

- mintázni. Az ollót és a ragasztót célszerűen használja. 

- Sikeresen próbálkozik egyéb anyagokkal, eszközökkel, technikákkal. 

e) Ének 

Éneklés 

- Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a 
tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyen-
letes mozgásokkal tudja kísérni. 

- Hibátlanul el tudja énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalo-
kat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni. Vállalko-
zik a dal önálló előadására, megfelelő tempóválasztással és tempótar-
tással. 

Zenehallgatás 

- Felismeri a vokális és hangszeres zenét, a meghallgatott zeneműveket, 
a tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi énekhangszínek) és hang-
szereket (zongora, fuvola). 

- Felismeri a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyer-
mek, női és férfi énekhangszínek) és hangszereket (zongora, fuvola, 
hegedű, dob). Felismeri a különböző hangulatokat. 
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Improvizáció 
- Képes ritmus és dallami variációk önálló visszaadására, változatos elő-

adására. 

- Képes ritmus és dallami variációk alkotására. 

- Zenei ismeretek 

- Meg tudja különböztetni a mérőt a ritmustól. A tanult ritmikai és dallami 
elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, negyed és páros nyol-
cad jele) pontos alkalmazása. 

- Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (szó-mi). Képes hangoz-
tatni a tanult dallamelemeket. 

- Rendezett füzetvezetés. 

- A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhang-
súly, ütemhangsúly, kettes ütem, negyed és szünet jele, páros nyolcad 
jele, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel) pontos alkalmazása. 

- Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (lá-szó-mi). Képes han-
goztatni a tanult dallamelemeket. 

- Rendezett füzetvezetés, pontos kottázás. 

f) Testnevelés 

- Alakzatok felvétele tanítói segítséggel. 

- A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással, ütemtartás nélkül. 

- Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás) elsajátítása, 
gyakorlása. 

- Az alapvető mozgáskészségek (kúszás, mászás) elfogadható végrehaj-
tása. 

- Labdás ügyességfejlesztés tanítói segítséggel. 

- Részvétel a szabadidős tevékenységekben. 

- Alaplépések, gyermekdalok, körjátékok, mondókák elsajátítása. 

- Alakzatok felvétele önállóan. 

- A gimnasztikai feladatok teljesítése ütemtartással. 

- Az alapvető mozgáskészségek végrehajtása önállóan, utasításra. 

- Az alapvető mozgáskészségek pontos végrehajtása. 

- A labdás gyakorlatok pontos végrehajtása. 

- A sporttevékenységekben való aktív részvétel. 

- Ritmusérzék további fejlesztése, lépéskombinációk elsajátítása. 
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g) Technika 

- Ismeri a képlékeny anyagok lényeges tulajdonságait. Tud gyurmát for-
mázni. 

- Önállóan tudja a lágy papírt darabolni, hajtogatni, alakítani. A mintada-
rabokat önállóan el tudja készíteni. 

- Tudja felsorolni a fonal tulajdonságait. Tudjon csomót és csokrot kötni. 

- Ismerje a hurkapálca megmunkálási tulajdonságait. 

- - Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus 
kivitelezésére. 

- Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. Legyen 
képes egyéni elképzelés alapján egyszerű építmények kivitelezésére. 

- Ismerje a biztonságos gyalogos közlekedés alapvető szabályait. 

- Ismerje az egészséges táplálkozás alapelemeit. 

- Ismerje a háztartási eszközök, gépek biztonságos használatát. Ismerje 
fel a veszélyforrásokat. 

- Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus ki-
vitelezésére. 

2. évfolyam 

a) Magyar nyelv és irodalom 

– Olvasson lassú folyamatossággal. 

– Fogalmazza meg szóban (tömören egy mondattal) az olvasmány 
egy-egy gondolategységét nevelői segítséggel. 

– Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (ki-
jelentő, kérdő mondat) nevelői minta alapján. 

– Tartson szünetet a mondatok végén. 

– Használja az Ablak-Zsiráf című gyermeklexikont címszó megadásá-
val. 

– A tanuló írása – a betűk alakja és kapcsolása – a normához közelít-
sen. 

– Legyen könnyen olvasható. 

– Az írás terjedelme 7-8 sor legyen. 

– Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként. 

– Másoláskor legfeljebb 1-2 írástechnikai hibát követhet el. 
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– A felismerés és a megnevezés szintjén ismerje a tanuló a tanterv 
alábbi témáit: 

o szavak 

o szótagok 

o hang és betű 

o magán- és mássalhangzók 

– Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes 
hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni. 

– Különböztesse meg a verset a prózától. 

– Ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője. 

– Tudja, hogy a verset versszakok alkotják. 

– Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát. 

– Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét 

– Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát. 

– A hangos olvasási hibák közül ne kövessen el újrakezdést. 

– Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel valamennyi 
tanult mondatfajta esetében. 

– Érzékeltesse a mondat közi írásjelek közül a vesszőt nevelői minta 
alapján. 

– A tartalomjegyzék segítségével gyakorolja a könyvben való tájéko-
zódást. 

– Nevezze meg 3 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvas-
mányának címét, továbbá azon tulajdonságát, amiért megszerette 
őket. 

– Írása legyen tetszetős. 

– Helyezze el írásmunkáját gazdaságosan, írás-munkája legyen tiszta. 

– Az írás terjedelme kb. 9-10 sor legyen. 

– Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 19-28 betűt percenként. 

– Írástechnikai hibát ne kövessen el. 

– A felismerés és megnevezés szintjén ismerje a tanterv alábbi témáit: 

o az egyszerű mondat fajai (felkiáltó, fel-szólító, óhajtó) 

o a ki?, mi?, milyen?, mit csinál?, mi történik? kérdésre csopor-
tosítható szavak 

o szótő és a toldalék (elsősorban ragos főnevek esetében) 



1. számú melléklet 

43 
 

– Hangsorokat, szósorokat tudjon helyes artikulációval ejteni. 

– Ismerje fel a mesét. 

– Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próba-tételeket és a 
kezdő és befejező nyelvi fordulatokat. 

– Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl, a vers-szakokban 
érezhető a ritmus. 

– Önálló véleményt alkosson az olvasmányokban szereplő személyek 
viselkedéséről. 

b) Matematika 

 Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 
A tanuló  

– képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt 
alkotni; 

– képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogal-
mazni; 

– halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a kö-
zös tulajdonságokat felismeri, megnevezi; 

– több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 
– néhány elemet sorba rendez próbálgatással; 

   Számelmélet, algebra 
– számokat ír, olvas 100-as számkörben, Helyi érték fogalma. 
– tud római számokat írni, olvasni 100-as számkörben (I, V, X, L, C); 
– megtalálja számok helyét a számegyenesen,  
– meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 
– képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 
– tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 
– a matematikai jeleket  +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja; 
– képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben; 
– ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben; 
– ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 
– képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítsé-

gével, leírására művelettel; 
– megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 
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   Függvények, az analízis elemei 
– képes számsorozatok szabályának felismerésére 
– felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a soro-

zatot folytatni; 
– felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;  

   Geometria,mérések 
– ismeri az egyenes és görbe vonalakat; 
– képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 
– képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 
– képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére; 
– ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, 

óra, nap, hét, hónap, év.  
– képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között; 
– felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 

c) Környezetismeret 

A tanuló 

– képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő test-
részeket megnevezni; 

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit; 

– képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására; 

– tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontossá-
gát; 

– tud tájékozódni az iskolában és környékén; 

– felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket 
az életmódbeli szokásaihoz; 

– ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelme-
zi; ismeri az időjáráshoz illő szokásokat; 

– képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben elő-
forduló anyagok csoportosítására tulajdonságaik szerint; 

– felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás kö-
zött; 

–  meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;  

– felismeri a halmazállapotokat; 
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– egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű vizs-
gálatok és kísérletek kivitelezésére; 

– képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására; 

– igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok magya-
rázatára. 

d) Rajz 

– Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

– Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

– Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 
anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak 
egyre szélesebb körű figyelembevételével. 

– A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

– A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létreho-
zása. 

– Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 

– Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során né-
hány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 

– Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának 
felismerése. 

– A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) 
azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felisme-
rése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartal-
mak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják 
azok hatását). 

– A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alap-
vető különbségek felismerése.  

– Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az ab-
ban rejlő veszélyek felismerése. 

– Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, 
és azok kifejezése. 
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e) Ének 

Éneklés 

– El tudja énekelni pontos ritmusban a tanult műdalokat és népi gyermek-
játékdalokat, valamint a rokon népek megismert dalait. Felismeri a ta-
vaszi népszokásokat és el tudja énekelni a hozzájuk fűződő szokásda-
lokat. 

– El tudja énekelni pontos ritmusban, helyes zenei hangsúllyal a tanult 
dalokat a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Népszokások, 
népi gyermekjátékok ismerete, előadása. 

Zenehallgatás 

– Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. Felis-
meri az újonnan megismert zenei együtteseket (gyermekkar, vonós ze-
nekar).  

– Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. Felis-
meri az újonnan megismert hangszert (fagott), zenei együtteseket 
(gyermekkar, vonós-fúvós zenekar). 

Improvizáció 

– Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskísérletre, gyermekjátékok 
ötletes előadására. 

– Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskísérletre, zenei kérdés-
felelet improvizálására, gyermekjátékok ötletes előadására. 

Zenei ismeretek 

– A tanult hangok (félértékű hang és szünete) hosszúságának felismeré-
se. 

– Ismeri az újonnan tanult dallamhang (dó) nevét és kézjelét. Képes han-
goztatni a tanult dallamelemeket. 

– Pontos kottázás, dalrészletek olvasása. 

– A tanult hangok (félértékű hang és szünete) hosszúságának felismeré-
se hangzás után és képes önálló lejegyzésükre. 

– Ismeri az újonnan tanult dallamhangok (dó, ré, alsó lá) nevét és kézje-
lét. Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket. 

– Dalrészletek olvasása és kottába írása önállóan. 
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f) Testnevelés 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

– Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végre-
hajtása. 

– A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 

– A medence középhelyzete beállítása. 

– A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kiala-
kításuk.  

– Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és 
a nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonat-
koztatva. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehaj-
tása egyszerű kombinációkban a tér- és energia-befektetés, valamint a 
mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.  

Manipulatív természetes mozgásformák 

– A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehaj-
tási módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismere-
te.  

– Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.  

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

Természetes mozgásformák  

– Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásfor-
mából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. 

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

– A tanult tánc (ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 

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

– Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körül-
mények között, illetve játékban.  

– Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

– Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 
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– Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sport-
játék-előkészítő kisjátékokban. 

– A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, 
vagyis a közös cél fontosságának tudatosulása.  

– A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  

– Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgása-
ihoz igazodjanak. 

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

– Tudatos levegővétel. 

– Bátor vízbeugrás. 

– Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és 
problémáiról. 

– Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete 

g) Technika 
– Tudja felsorolni a képlékeny anyagok jellemző tulajdonságait. Legyen 

képes összefüggések megállapítására is. 

– Önállóan el tudja végezni a tanult papírvizsgálatokat. Tudja a tanult, új 
hajtogatásokat, önállóan előrajzol alaklemez után. 

– Ismertetni tudja a fonal és a textil tulajdonságait. Önálló tervezés alap-
ján egyéni elképzeléssel el tud készíteni többféle tárgyat.  

– Önállóan tud tárgyat készíteni, tervezni megadott szempontsor alapján. 

– Segítség nélkül egyéni elképzeléssel tudjon tárgyakat készíteni. 

– Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus ki-
vitelezésére. 

– Biztonságosan tud építőelemekből maketteket készíteni. Önállóan elké-
szíti a körvonalrajzokat. 

– Tudja az utazással kapcsolatos illemszabályokat. Ismerje a forgalom-
irányítás jelzéseit. 

– Ismerje a környezetünk tisztántartásához szükséges eszközöket. 

– Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus ki-
vitelezésére. 
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3. évfolyam 

a) Magyar nyelv és irodalom 
– Hangos olvasása közelítsen a természetes beszéd üteméhez. 

– Olvasson a tanuló némán 1 oldal terjedelmű szöveget. Emeljen ki lé-
nyeges információkat kérdések segítségével. 

– Az írása legyen könnyen olvasható, írásmunkája tetszetős. Az írás ter-
jedelme kb. 8-10 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el a 
19-28 betűt percenként. 

– Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult anyanyelvi ismereteket. 

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

– Ismerje fel a tanult költészeti alkotásokat. 

– Ismerje a legfontosabb családi, vallási és nemzeti ünnepeinket. 

– Olvasson a természetes beszéd ütemének megfelelően. Hangos olva-
sása legyen szöveghű. 

– Olvasson a tanuló némán másfél oldal terjedelmű szöveget. Bizonyítsa 
az ismeretterjesztő szöveg megértését információk önálló kiemelésével. 

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

– Határozza meg és alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. 

– Tudjon 8-12 mondatos fogalmazást írni önállóan a tanult műfajnak meg-
felelő eszközök felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alap-
ján. 

– Tudja a tanult költészeti alkotásokat.  

– Ismerje a magyar nemzet legfontosabb történelmi eseményeit. 

b) Matematika 
Számtan,algebra 

– Biztos számfogalom a 10000- es számkörben 

– Igaz- hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése 

– Alaki-, helyi-, valódi érték ismerete, alkalmazása 

– 5-tel, 10-zel, 100-zal osztható számok felismerése, alkalmazása a szá-
mok szétválogatásában, rendszerezésében. 
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Műveletek értelmezése,műveletvégzés 

– A tagok, tényezők felcserélhetőségének ismerete és alkalmazása 

– Az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása 

– Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, inverz 
művelettel 

– Az egyjegyűvel való írásbeli osztás, szorzás pontos elvégzése, az el-
lenőrzés ismerete 

– Törtek fogalmának tapasztalati előkészítése 

– Törtek a mindennapi életben 

Összefüggések, kapcsolatok, szöveges feladatok 

– A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése 

– Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá 

– Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalma-
zokon behelyettesítéssel  

– Egyszerű szöveges feladat megoldása ábrákkal és matematikai jelekkel  

– Összetett valamint egyszerű, fordított szövegezésű szöveges feladat 
megoldása ábrákkal és matematikai jelekkel 

Sorozatok 

– Kapcsolatok leolvasása ábráról, értelmezése, lejegyzése művelettel 

– Sorozatok folytatása 

Geometria 

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

– A kocka, téglatest, négyzet, téglalap tulajdonságainak megfigyelése 

– A megfigyelés megfogalmazása, kifejezése válogatással 

– A téglatest és kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismeret 

– A négyzet és téglalap legfontosabb tulajdonságainak felsorolása 

– Párhuzamos és merőleges egyenes párok felismerése síkban 

– Alakzatok tükrösségének ismerete. 

Függvények 

– Adott szabályú függvényérték táblázatnak a kiegészítése 

– Mérés 
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– A mérőeszközök és használatuk ismerete 

– A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete 

– Mérésekkel kapcsolatos legegyszerűbb átváltások végrehajtása 

– Mérésekkel kapcsolatos ismeretek alkalmazása szöveges feladatok ér-
telmezésében, megoldásában 

Valószínűség, statisztika 

– Adatok leolvasása grafikonról, diagramról, táblázatról 

c) Környezetismeret 
– Legyen képes a megfigyelés, leírás, szóban, rajzban összehasonlítás, 

csoportosítás alkalmazására. 

– Végezzen egyszerű kísérleteket, állapítsa meg az ok-okozati összefüg-
géseket. 

– Az idő mérése, időtartamok becslése. 

– Tudjon hőmérsékletet mérni. 

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

– Ismerje fel a környezet változásainak hatását az élőlényekre. 

– Egy természetes életközösséget tudjon bemutatni. 

– Ismerje a leggyakoribb gyermekbetegségeket és azok tüneteit. 

– Az egészséges életmód elemeit tudja alkalmazni. 

– Az egészség megőrzésének és a betegségek elkerülésének ismerete. 

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

– Ismerje a felszíni formákat és vizeket, valamint azok jelölését. 

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

– Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait. 

– Tudja megnevezni hazánk fővárosát. 
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d) Rajz 
– Az eddig tanult nyelvi vizuális kifejezőeszközöket egyre tudatosabban 

alkalmazza. 

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

– Aktívan részt vesz a műalkotásokkal való foglalkozásokon. 

– Képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket megragadni, áb-
rázolni a változást tanítói irányítással. 

– Képes közvetlen természeti környezet szemlélésére, jellegének leírásá-
ra alapvető jegyekkel. 

– Tárgykészítés során ötleteit tanítói segítséggel valósítja meg. 

– Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási 
technikákat. 

– Törekszi az új vizuális kifejezőeszközök megfigyelésére, főbb jellemzői-
nek megnevezésére, ezeket önállóan alkalmazza. 

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

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

– Képes önállóan rögzíteni a változást. 

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

– Tárgykészítés során önálló ötleteit saját algoritmus alapján valósítja 
meg. 

– Szívesen alkalmaz új technikákat is. 

e) Ének 
Éneklés 

– Tanult gyerekdalok, népi gyermekjátékdalok, népdalok, műdalok zenei-
leg hibátlan éneklése értelmes szövegkezeléssel. Aktívan vesz részt a 
dramatikus játékok előadásában. 

– A tanult dalok zeneileg hibátlan, élményszerű éneklése hibátlan szö-
vegkezeléssel. Részt tud venni kánonok és kétszólamú dalok pontos  

– éneklésében. Felismeri és meg tudja különböztetni a tavaszi és lako-
dalmi szokásokat és dalait. 
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Zenehallgatás 

– Felismeri a hangszíneket (gyerekkórus, nőikar, férfikar). 

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

Improvizáció 

– Önállóan vesz részt zenei improvizációkban, népi gyermekjátékdalok-
ban, dramatikus játékokban. 

– Önállóan és alkotó módon vesz részt a népi gyermek és dramatikus já-
tékokban, zenei improvizációkban. 

Zenei ismeretek 

– Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek 
és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (önálló nyolcad 
és szünetjele, szinkópa, az egészérték és szünetjele, alsó szó). 

– Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni. 

– Tudjon ismert dalokat szolmizálni, legyen biztos a tanult ritmusértékek 
és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (felső dó, érték-
viszonyok, 4-es ütem), a magyar népdalok sorszerkezetének felírásá-
ban. 

– Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni. 

f) Testnevelés 
– Vezényszavak ismerete, rendgyakorlatok végrehajtása. 

– Alapvető gimnasztikai alapformák követése. 

– Az alapvető mozgásformák többféle ismerete. Elfogadható mozgásmin-
ta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása során. 

– Kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésé-
re. 

– Törekvés a labdavezetés minél pontosabb végrehajtására. 

– A test-test elleni küzdelem elfogadása. 

– Részvétel a szabadidős sporttevékenységekben, sorversenyekben, 
akadályversenyekben. 

– Néhány határozott alapformájú szabadgyakorlat összekötése. 

– A szabad és kéziszer-gyakorlatok biztonságos végrehajtása. 



1. számú melléklet 

54 
 

– Legyen képes járásokat, futásokat végezni, különböző feladatokkal fut-
ni. Tudja dobáserejét szabályozni. A hajító mozgást hajtsa végre 8-10 
méteres távolságból. 

– Nehezített feladatokkal is tudjon megtanult gyakorlatokat alkalmazni. 

– Biztonsággal tudjon labdát elfogni, továbbítani. 

– Szabályok betartása, balesetvédelem. 

– A sporttevékenységekben való aktív részvétel. 

g) Technika 
– Ismerje a lakás beosztásának alapelveit, a lakás helyiségeinek funkció-

it. 

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

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

– Legyen képes fából készült szerkezeteket elkészíteni.  

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

– Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus ki-
vitelezésére. Vegyen részt az ünnepi előkészületekben. 

– Önállóan tud cm pontossággal méréseket végezni. 

– Önállóan megnevezi a méretszámokat és méretvonalakat. 

– Ismerje a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. 

– Ismerje a háztartási- és kommunikációs eszközök rendeltetését. 

– Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus ki-
vitelezésére. Vegyen részt az ünnepi előkészületekben. 

4. évfolyam 

a) Magyar nyelv és irodalom 

 Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. Az udvarias 
beszédfordulatok használata a mindennapi beszédhelyzetekben. A 
mondanivaló értelmes, lényegre törő megfogalmazása szóban.  

 Előzetes felkészülés után ismert tartalmú szöveg pontos, folyamatos, 
értelmező felolvasása, a szövegfonetikai eszközök használata.  
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 15-20 soros szöveg önálló olvasása, a szövegértés igazolása feladatok 
önálló megoldásával: válaszadás, lényegkiemelés, jegyzet készítése. 

 Magyar költők és írók nevéhez a megfelelő művek kapcsolása, alkotásaik 
címének felelevenítése. 

 Esztétikus, rendezett egyéni írás. Mondatok helyes leírása. A mondatfajták 
felismerése, megnevezése, helyes leírása. 

 A szavak szófajának megnevezése a tanult szófajok esetében. Az 
egyalakú szótövek, a tanult toldalékok felismerése, a szavak toldalékos 
alakjának helyesírása. 

 Az igealakok felismerése, az igekötős igék helyesírása ismert szavak 
esetében. 

 A tulajdonnevek fajtáinak helyesírása, a földrajzi név, intézménynév, 
címek, márkanevek, díjak nevének esetében a begyakorolt szavak 
helyesírása. A főnevek tárgyragjának, a többes szám jelének felismerése. 

 A melléknév, a számnév helyes írásmódja. A hibák javítása tanítói 
segítséggel, önellenőrzéssel. 

 Adott témáknak megfelelő könyvek megkeresése, használata a 
könyvtárban. 

b) Angol nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást meg-
ért, arra cselekvéssel válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy 
állítást pontosan megért. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközök-
kel megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rö-
vid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.  

 ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatok-
kal, nonverbális elemekkel támogatva beszélni. 
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Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbsé-
geket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfo-
galmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas;  

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt 
megtalál.  

Íráskészség 

A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel meg-
fogalmazott, néhány szóból álló mondatokat.  

c) Matematika 

A tanuló:  

 legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összeha-
sonlítására;  

 tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválo-
gatni megnevezett vagy választott tulajdonság alapján;  

 használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, =);  

 egyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es szám-
körön belül;  

 helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten;  

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

 tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal szóban;  

 legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben 
(összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás 
egyjegyű osztóval);  

 tudja ellenőrizni a számítások helyességét;  

 tudjon megoldani egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges 
feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával;  
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 ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négy-
szöget, háromszöget, négyzetet, téglalapot és a kört;  

 ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések 
során, tudja elvégezni az egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, 
kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc);  

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

d) Környezetismeret 

A tanuló:  
 Keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz 

kapcsolódó információkat.  

 Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon.  

 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 az egészségét, és mi veszélyezteti azt 
leginkább.  

 Ismerje a domborzat jelölését a térképen.  

 Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén.  

 Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit.  

 Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét.  

 Nevezze meg a különbségéket az eltérő településtípusok között.  

 Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket.  

 Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat. 

e) Rajz 

 A negyedik osztály befejezéséig megszilárdulnak a gyermek vizuális nyelvi 
és kompozíciós készségei. Élményeinek kifejezéséhez a megoldást 
önállóan választja, motívumai egyre változatosabbak; megjelenít jellemző 
mozdulatokat.  
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 Jártas a műalkotások közös elemzésében, önálló véleményt formál; 
tetszésítéletét indokolja. Ismeri a képzőművészet több műfajtípusát.  

 Felismer, megnevez művészeti ág, cím és alkotó szerint az elemzett 
alkotások közül legalább három-három művet. Ismeri a lakóhelyén vagy 
környékén található múzeumot vagy néprajzi gyűjteményt. A könyvtár 
művészeti albumait önállóan használni tudja.  

 Adott modelleket közvetlen megfigyelés alapján értelmesen ábrázol, 
jellemző formáik, főbb arányaik megragadásával. Vázolni tudja, érti a 
nézetek összefüggését.  

 Rendelkezik alapvető színismeretekkel, színhasználati jártassággal. Érti a 
vizuális kommunikáció jelentőségét a tanulásban, tájékoztatásban. 
Megalkot egyszerű képi közléseket.  

 Ötletes és egyre önállóbb a különféle rendeltetésű tárgyak készítésében. 
Érti a tárgyalkotó folyamatot a helyzet felismeréstől az ötlet megszületésén 
át az elkészítésig, az ésszerű munkamenet betartásáig.  

 Képes az elemzett mindennapi tárgyak, eszközök, formája (anyaga, 
mérete) és funkciója (jelentése) közötti kapcsolat felismerésére. 

 Rendelkezik ismeretekkel az épület rendeltetéséről, tud konkrét példákat 
említeni. 

 Életkornak megfelelő jártassággal, készségszinten alkalmazza a tanult 
technikákat, és ábrázolási módokat. Kialakult ismeretei vannak az 
egyszerű; eszköz nélküli, a kézi szerszámmal végzett anyagalakításban. 

f) Ének-Zene 

Éneklés:  

 A dalanyagból kiválasztott további 10 magyar népdal, műdal közös 
éneklése emlékezetből. A Himnusz szöveghű éneklése. Az iskolai 
ünnepekhez kapcsolódó dalok éneklése.  

Improvizáció:  

 Ritmussor szabad és kötött szempontok szerinti rögtönzése maximum 8 
ütem terjedelemben.  

Zenehallgatás:  

 A meghallgatott zenés mesék felidézése. A zenei karakterdarabok szóbeli 
jellemzése. A tanult népdalok felismerése zeneművekben, 
feldolgozásokban.  
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Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek:  

 Tanult dalok szolmizálása tanítói segítséggel. Dalrészletek olvasása és 
kottába írása tanítói segítséggel. Az alsó tagozaton tanult ritmusértékek és 
ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképről, hármas 
ütemben is. 

g) Testnevelés 

 El kell érni, hogy igényükké váljon az egészséges életmód, ezért kezeljék 
kiemelt helyen az egészség megőrzését. Ismerjék saját motorikus 
képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módjait. Ismerjék és 
igényeljék a mozgásos játékok, a versengés örömét.  

 Becsüljék meg társaik teljesítményét. Mozgásuk koordinált, esztétikus és 
kulturált legyen. Váljék életmódjuk részévé a rendszeres fizikai aktivitás. 
Legyenek képesek a természetes mozgások tökéletes végrehajtására.  

 Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és egyéb erkölcsi tulajdonságaik.  

 Fizikai képzettségük életkoruknak megfelelő legyen. Ismerjék és 
alkalmazzák az ismertebb sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, 
szabályait.  

 Alakuljon ki megfelelő higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve 
sportolás utáni tisztálkodáshoz.  

 Alakuljon ki, automatizálódjon és maradjon fenn a tanulókban a 
biomechanikailag helyes testtartás. 

h) Technika 

 A műszaki rajz leolvasásának ismerete.  

 Alaprajz, nézetrajz készítése önállóan.  

 Mérés centiméteres pontossággal.  

 Rend, tisztaság megtartása munka közben.  

 Munkaeszközök karbantartásának fontossága, gondozása.  

 A lakásbelső terei, azok funkciói.  

 Díszítőelemek használata, a lakás otthonossá tétele.  

 Önellátás otthon, iskolában, segítés.  

 Ésszerű takarékosság idővel, pénzzel, energiával.  

 Szolgáltatások megfelelő igénybevétele.  
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 Részvétel tárgykészítő tevékenységben – tárgykészítés saját ötlet alapján.  

 A célszerű és takarékos anyagfelhasználás.  

 Rend, tisztaság munka közben.  

 A készítendő tárgy sajátosságaihoz illő anyag és munkaeszköz választása.  

 A tárgy rendeltetése, funkciója, anyaga, alakja és mérete közötti kapcsolat 
felismerése.  

 Jártasság a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak 
alkalmazásában.  

 Az egészséges életmód elemi szabályának ismerete.  

 A teendők megnevezése egyes betegségeknél – a mentők telefonszáma.  

 Ismerje a háztartásban használatos eszközök és gépek rendeltetését és 
használatát. 

i) Informatika   

 A tanuló ismerje és legyen képes betartani a számítógépes környezetben 
való viselkedés szabályait. 

 Legyen képes formázást tartalmazó szöveges-rajzos dokumentumot készí-
teni. 

 Minta alapján tudjon rajzos dokumentumot készíteni. 

 Tudja a számítógép legfontosabb részeinek nevét, tudja működtetni az 
egeretés a billentyűzetet.  

 Tudjon elindítani egyszerűen elérhető programokat. Ismerje fel a szöveges 
és a szám adattípust.  

 Tudjon alapszinten kommunikálni az adott programokkal. 

 Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot ké-
szíteni. 

 A tanuló legyen képes keresőprogramok használatára, egyszerű keresési 
feladatok megoldására. A Google kereső segítségével tudjon szöveget és 
képet is keresni.  

 Értse meg a logikai játékok szabályait.  

 Legyen képes a különféle formában megjelenő információkat felismerni, 
azokat felhasználni, kiértékelni.  

 Legyen képes a felmerülő problémát felismerni, a megoldásához kiválasz-
tani az általa ismert módszerek, alkalmazások közül a legjobbat.  
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 Önállóan is tudjon a mindennapok során felmerülő problémákra példákat 
mondani, és ezekre lehetséges megoldásokat keresni. 

 Ismerje a könyvtár állományait, képes legyen eligazodni ezek között.  

 Tudjon önállóan egy adott könyvet kikölcsönözni, legyen tisztában a köl-
csönzés folyamatával. 

5. évfolyam 

a) Magyar nyelv és irodalom 

Írásbeli: 
 A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései: hasonulás, összeolvadás, 

rövidülés.  

 A szóelemző írásmód.  

 A hangalak és a jelentés viszonya: egy- és többjelentésű szavak, rokon és 
ellentétes jelentésű, azonos alakú és hasonló alakú szavak.  

Szóbeli:  
 A nép- és műmesék jellemzői motívumai, fordulatai, hőstípusai.  

 Petőfi Sándor: János vitéz memoriter (az első 12 versszak) és a vers 
elemzése  

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  =>A barátság, ellentét, felelősség, közös-
ség élethelyzeteinek, konfliktusainak ábrázolása az irodalomban. A hosz-
szabb prózai elbeszélés jellemzői: szerkezet, szereplők, helyszínek, a sze-
replők közti kapcsolatok. 

b) Történelem 

 A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, 
szóbeli) között.  

 Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később, 
mennyivel - a kerettantervben megadott lépték szerint.  

 Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek 
kapcsolhatók. Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a 
kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával.  

 Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű 
térképeken megmutatni.  

 Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. Tudjon különbséget tenni 
a történetek mesei és valóságos eseményei között.  
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 Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.  

 Az alapfogalmak és alapismeretek minimum szintű tudása a továbbhaladás 
feltétele.  

c) Matematika 

Számtan, algebra 

 A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázo-
lása, két szám összehasonlítása. 

 A tízes számrendszer biztos ismerete. 

 Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes 
számok körében. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket 
tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az 
eredmény helyességének ellenőrzése. 

 Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

 Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. 

Geometria, mérés 

 Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 

 Felezőmerőleges szemléletes fogalma. 

 Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és tér-
fogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület szab-
ványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati fel-
adatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. 

Valószínűség, statisztika 

 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felisme-
rése. 

 Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 
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d) Angol nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

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

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott 
szövegből fontos információt kiszűr.  

Beszédkészség 

A tanuló 
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

mondatban válaszol;  

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

 megértési probléma esetén segítséget kér.  

 
Olvasott szöveg értése 

A tanuló 
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló 

mondatokat elolvas;  

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

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

Íráskészség 

A tanuló 
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló 

mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban 
megfogalmaz.  

e) Természetismeret 

 Legyenek képesek konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egy-
szerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére 
élőszóban, rajzban és írásban. Tudják felidézni a természeti és az ember 
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által létesített környezetre vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. 
E képzetek alapján tudjanak ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. 

 Legyenek képesek a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhaszná-
latra. Fogalmazzák meg milyen az aktuális időjárás.  

 Jellemezzék az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerjék az időjárást kiala-
kító legfontosabb tényezőket. Jellemezzék éghajlatunkat.  

 Ismerjék az időjárási események és a felszín változása közötti összefüg-
géseket. 

 Ismerjék fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudják értelmezni 
az egyszerű felszínformákat kialakulásuk szerint. Tudjanak jellemző tulaj-
donságokat mondani megfigyelt kőzetmintákról.  

 Ismerjék fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. 
Értsék meg, hogy a környezet állapotának romlásáért az emberek a felelő-
sek. 

 Tudják megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényein-
ket. Megfigyelt tulajdonságaik alapján jellemezzék azokat. Ismerjék a táp-
lálkozásunkban betöltött szerepüket. 

 Ismerjék fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a 
háziállatokat. Legyenek tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi 
szabályaival. 

f) Informatika 

 A tanuló legyen tisztában a számítógépes környezetben való viselkedés 
szabályaival, a számítógépek értékével és a balesetek következményeivel. 

 A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériainak kezelésére. 

 Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. 

 Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, 
hang). 

 Legyen képes egyszerű feladatokat lépésekre bontani. Ismerje fel a hét-
köznapokban előforduló egyszerű algoritmusokat.  

 Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmu-
sokat készíteni. 

 Legyen képes formázást tartalmazó szöveges dokumentumot készíteni. 

 Minta alapján tudjon szöveges dokumentumot készíteni. 

 Ismerje meg az ImagineLogo program funkcióit. 
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 Ismerje és tudja alkalmazni a problémahelyzetekben végrehajtandó tevé-
kenységsorozatokat. Ismerje az algoritmus leíró módszereket, és legalább 
egyet tudjon alkalmazni a problémamegoldás során 

 Ismerje a weboldalakon található elemeket, tudja azokat elmenteni a szá-
mítógép háttértárolójára, valamint azokat a megfelelő hivatkozási és idézé-
si szabályok alkalmazásával felhasználni saját munkáihoz, tevékenységei-
hez.  

 A tanuló ismerje az egyes könyvtártípusokat, s ezek legfontosabb jellemző-
it, szolgáltatásait.  

 Legyen tisztában a bibliográfia és a referáló folyóirat fogalmával. Ismerje 
az információs központok fogalmát, szolgáltatásait. 

g) Rajz és vizuális kultúra 
Kifejezés, képzőművészet 

 Irodalmi mű illusztrációja. A tér tagolása: előtér, középtér, háttér. Kiemelés 
színnel, mérettel, részletezettséggel.  

 Eseménysorok megjelenítése. Képregény készítése. 

Vizuális kommunikáció. 

 Őskori, ókori művészetek. Műalkotások felismerése a Tér – forma-szín 
tankönyv képanyagából: szobrászat, festészet, építészet. 

Tárgy és környezetkultúra 

 Térbeli helyzetek, arányok, színviszonyok ábrázolása. Természeti és mes-
terséges formák elemző rajzi ábrázolása. Főszínek, mellékszínek. Szín-
vázlat készítése: csendélet, őszi vagy téli tájkép festése. 

 Állatábrázolás természeti környezetben. A legjellemzőbb nézetek. 

 Forma és funkció kapcsolata. Formaredukció, a formák leegyszerűsítése, 
átalakítása. Pozitív és negatív formák. 

 Díszítő elemek tervezése. Farsangi álarcok, dekorációk tervezése a for-
mák leredukálásával. 

h) Technika 

 Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának elveivel és szükségessé-
gével. Egyszerű, mindennapos technikai rendszerek azonosítása.  



1. számú melléklet 

66 
 

 A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása, tömegkommunikációs esz-
közök kezelése. Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehaj-
tása (egyszerű tervek és vázlatrajzok készítése).  

 Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal. Egysze-
rű műszaki rajzok olvasása és készítése. 

 A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes 
magatartásformáinak alkalmazása. 

 A következetes és rendszeres tisztálkodás ismerete. Az egészséges táp-
lálkozás jelentőségének felismerése. 

  A családi munkamegosztás ismerete, a házi és ház körüli munkák gyakor-
lása. A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes 
használata. Környezetkímélő magatartás és takarékosság fontosságának 
felismerése. 

i) Testnevelés 

Atlétika 

 Ismerje a futó-, ugróiskola alapvető gyakorlatait ( galoppszökdelés, oldala-
zó szökdelés, futás sarok- és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-
ugrószökdelés ) 

 Ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 
hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végre-
hajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

 Ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

 Tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához 
(400m, 800m) 

 Tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a tá-
volugráshoz szükséges roham kialakítását; 

 Sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózó-
nában és segédjel segítségével; 

 Teljesítendő szintek: 

o 60m-es síkfutás: fiúknál 11,1mp; lányoknál 11,7mp 

o 400m-es síkfutás fiúknál 1:40mp; lányoknál 1:50mp 

o Cooper futás fiúknál 1920m; lányoknál 1760m 
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Kosárlabda 

 Ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; 

 Megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; 

 Kétkezes mellső, felső átadások; 

 Fektetett dobás egy leütésből; 

 Szlalom labdavezetés helyes technikával 

Torna 

 Tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot vég-
rehajtani; 

 Gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolás-
ba, terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból 
guggolásba; 

 Mérlegállás 3 mp-ig; 

 Tarkóállás 3mp-ig 

 Kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

 Fellendülés kézenállásba bordásfalnál 

 Tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; 

Atlétika – II. félév 

 Ismerje a futó-, ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó 
szökdelés, futás sarok- és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-
ugrószökdelés) 

 Ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 
hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végre-
hajtani (Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

 Ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

 Tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához 
(400m, 800m) 

 Tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ug-
rólábról elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja 
be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; 

 Sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, vál-
tózónában és segédjel segítségével; 

 Teljesítendő szintek: 

o 60m-es síkfutás: fiúknál 11,1mp; lányoknál 11,7mp 
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o 400m-es síkfutás fiúknál 1:40mp; lányoknál 1:50mp 

o Cooper futás fiúknál 1920m; lányoknál 1760m 

j) Ének 

Énekes dalanyag  

 Nép-és műdalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből, 

Népzene 

 Jeles napok: szokások, hagyományok. A népzenegyűjtésről, népzenegyűj-
tőkről. A magyar népdal stílusrétegződése: 

o régi stílus: sorszerkezet, ereszkedő dallamvonal, kvintváltó szerke-
zet, kvintválasz; pentaton hangsor (ötfokúság). 

o új stílus: visszatérő sorszerkezet, kupolás dallamvonal; 3. sor a 
legváltozatosabb; hétfokúság. 

 Népi hangszerek felismerése hallás után: duda, tekerő, cimbalom, citera. A 
dudanóta. 

 A népi zenekar felismerése hallás után: hegedű, cimbalom, klarinét. 

A népdalfeldolgozás. 

 Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

 Ritmikai fogalmak-ismeretek: az alkalmazkodó ritmus; új ritmusértékek és 
szüneteik olvasása-írása, gyakorlóneve: a szinkópa, a nagy éles és nyújtott 
ritmus. 

 Dallami ismeretek: a felső „ré” és „mi” hangok. 

 Hangközök: a hangköz fogalma; egész- és félhang távolság; a tiszta hang-
közök felismerése, szolmizált éneklése: tiszta prím = T1, a tiszta oktáv = 
T8, tiszta kvart =T4; tiszta kvint= T5. 

 Hangnevek: ABC-s hangnevek jelölése G-kulcsban (violinkulcs) C’-C”-ig 
(C’D’E’F’G’A’H’C”). 

 Hangsorok: a hétfokú hangsor (dúr és moll). 

 Tonalitás: dúr-moll tonalitás felismerése záró hang alapján. 

 Előadási jelek: tempó és dinamikai jelek a tanult dalokhoz és a meghallga-
tott zeneművekhez kapcsolódva. Ritmikai fogalmak-ismeretek: a tizenhatod 
ritmus, a kis nyújtott és éles ritmus – értéke, gyakorlóneve, jele; a nyolcad 
értékű szünet. 

 Hangsorok: az 1b előjegyzés 

 Előadási jelek: dinamikai jelek: p – piano, f – forte, ff – fortissimo 
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Zeneirodalom 

 A zene eredete, fejlődése az őskorban. Az ókor zenéje, hangszerei. A kö-
zépkor zenéje: az egyházi zene - gregorián, a világi zene – trubadúrok, 
minnesangerek, a nemzeti nyelvű népdalköltészet. A reneszánsz kora, mű-
fajai: kánon, madrigál, motetta  A barokk kora és zenéje: a barokk ze-
nekar, a barokk hangszerei, barokk műfajok: kantáta, korál, oratórium; ze-
neszerzők: Purcell, Vivaldi, Bach, Händel. 

6. évfolyam 

a) Magyar nyelv és irodalom 

Írásbeli:  
 A szófajok helyesírása és nyelvhelyességi kérdései. A tulajdonnevek és a 

belőlük képzett melléknevek helyesírásának egyszerűbb esetei. 

 A szófajok helyes felismerése.  

 
Szóbeli: 
 Arany János: Toldi memoriter (10 versszak) és a mű elemzése  

 A ballada műfajai, jellemzői 

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok => Helyzetek, kalandok, konfliktusok, a kor-
szakot felidéző írói eszközök, ismétlődő motívumok. Jellemek és sorsok.  

b) Történelem 

 A diák legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket 
felismerni.  

 Tudjon információt gyűjteni adott történelmi témában, tanári segítséggel. 

 Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni a kerettantervben megjelölt fo-
galmak felhasználásával.  

 Tudja a tanult történet lényegét kiemelni.  

 Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani.  

 Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni történelmi térképen. 
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c) Matematika 

Gondolkodási módszerek 

 Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk meg-
fogalmazása szóban és írásban. 

Számtan, algebra 

 Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osz-
tása pozitív egésszel. 

 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági felada-
tok megoldása következtetéssel. 

 Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása szabadon 
választható módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. 

Geometria, mérés 

 A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 

 Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. 

 Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, sza-
kaszfelező merőleges szerkesztése. 

 Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 

 Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtarta-
lom mértékegységeinek átváltása. 

Valószínűség, statisztika 

 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felisme-
rése. 

 Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

d) Angol nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  
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 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. 
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e) Természetismeret 

 Tudjon biztonsággal tájékozódni a térképen. Olvasson le egyszerű 
információkat különböző térképekről. Tudjon alapvető földrajzi tartalmú 
adatokat, információkat értelmezni, összehasonlítani és azokból 
következtetéseket levonni.  

 Ismerje fel és nevezze meg térképen a közvetlen földrajzi térben való 
eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. 

 Tudja bemutatni példák alapján a legfontosabb gazdasági ágazatok, illetve 
tevékenységek szerepét, jellemzőit. Ismerje fel az egyes településtípusok 
sajátos vonásait. 

 Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat 
segítségével. Használják a térképet egyszerű földrajzi ismeretek 
megszerzésére, tudjanak adatokat leolvasni a domborzati ésvízrajzi 
térképekről.  

 Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, 
szemléletes képzeteik a földrajzi övezetekről. 

 Ismerjék fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk 
nagytájait, lakókörnyezetük néhány nevezetes települését, az ország 
fővárosát. 

 Tudják felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai 
életközösségeket.  

 Tudjanak egyszerű táplálékláncokat bemutatni. Ismerjék a 
legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, életmódját. 

f) Informatika 

 A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériainak kezelésére. 

 Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgó-
kép,hang). 

 Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus). 

 Legyen képes formázást tartalmazó szöveges-rajzos dokumentumot készí-
teni. 

 Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. 

 Ismerje a paraméter fogalmát, feladatát és helyesen tudja azt használni. 

 Tudjon egyszerűbb rekurzív eljárásokat írni (készíteni) és használni (meg-
hívni). 
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 Ismerje meg a számítógépes állományok legjellemzőbb tulajdonságait.  

 Tudja alkalmazni az állományműveleteket.  

 Ismerjen néhány oktatóprogramot és tudja célszerűen használni ezeket. 

 Legyen tisztában a digitalizálás és a digitális könyv fogalmával.  

 Célja elérése érdekében ismerjen és használjon a tanuló minél több infor-
mációforrást. Kezelje változatosan az információszerzési és – kezelési mű-
veleteket.  

 Legyen tisztában az algoritmus általános tulajdonságaival. Ismerje fel és 
tudja értelmezni a problémákra felállított lineáris, illetve bonyolultabb algo-
ritmusokat.  

 Ismerje a nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumtípusokat, valamint az 
időszaki kiadványok meghatározását, típusait. Ismerje a betűrendes leíró 
katalógus felépítését, és legyen képes használni azt. 

g) Rajz és vizuális kultúra 

Kifejezés, képzőművészet. 

 Eseménysor megjelenítése képsorozattal. 

 A képzőművészet ágazatai: grafika, festészet, szobrászat, építészet. 

 Ókeresztény, román, gótikus, reneszánsz művészet. Műalkotások felisme-
rése: a Tér – forma-szín tankönyv képanyagából: szobrászat, festészet, 
építészet. 

Vizuális kommunikáció. 

 Tagoltabb testes formák megjelenítése. Formaelemzés, tónusfokozatok, 
önárnyék, vetett árnyék. Beállítások, csendéletek grafikus ábrázolása. 

 Az emberi alak. Az alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének és mozgásá-
nak felismerése. 

 Mozgásábrázolás. Figurális kompozíciók készítése: álló, ülő és fekvő for-
mák. Illusztrációk készítése. 

Tárgy és környezetkultúra. 

 Egy adott tárgy elemzése forma és funkció szempontjából. Az egész és a 
rész kapcsolata. Új forma tervezése. 

 Dekoratív, absztrakt színkompozíciók készítése szabályos és szabálytalan 
formák felhasználásával. A színek dekoratív hatása.  

 Színritmus, színdinamika. 
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h) Technika 

 A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrások-
kal. 

  Az információtárolás és továbbítás eszközeinek használata.  

 A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szer-
számok és gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata. 
Mérés milliméter pontossággal.  

 Egyszerű műszaki rajzok készítése. Tárgyak felismerése vetületek alapján. 
A makett és a modell szerepe.  

 Logikai áramkörök értelmezése.  

 A biztonságos közlekedés alkalmazása. A kerékpáros közlekedés szabá-
lyai.  

 Az egészséges életmód ismeretei.  

 Egyszerű háztartási munkák gyakorlati végzése. Családi gazdálkodás ösz-
szefüggései. 

i) Testnevelés 

Atlétika 

 Ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, olda-
lazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-
ugrószökdelés) 

 Ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 
hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végre-
hajtani (Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

 Ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

 Tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához 
(400m, 800m) 

 Tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a tá-
volugráshoz szükséges roham kialakítását; 

 Sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózó-
nában és segédjel segítségével; 

 Teljesítendő szintek: 

o 60m-es síkfutás: fiúknál 10,7mp; lányoknál 11,2mp 

o 400m-es síkfutás fiúknál 1:35mp; lányoknál 1:45mp 



1. számú melléklet 

75 
 

o Cooper futás fiúknál 1940m; lányoknál 1770m 

Kosárlabda 

 Ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; 

 Megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; 

 Átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás); 

 Folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labda-
vezetés) 

 Fektetett dobás végrehajtása labdavezetésből; 

Torna 

 Tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot vég-
rehajtani; 

 Gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolás-
ba, terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból 
guggolásba; 

 Repülő gurulóátfordulás; 

 Mérlegállás 3 mp-ig; 

 Tarkóállás 3mp-ig 

 Kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

 Fellendülés kézenállásba bordásfalnál 

 Zsugorfejenállás, ill. fejenállás bordásfalnál; 

 Tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; 

Atlétika – II. félév 

 Ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, olda-
lazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-
ugrószökdelés) 

 Ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 
hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végre-
hajtani (Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

 Ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

 Tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához 
(400m, 800m) 
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 Tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a tá-
volugráshoz szükséges roham kialakítását; 

 Sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózó-
nában és segédjel segítségével; 

 Teljesítendő szintek: 

o 60m-es síkfutás: fiúknál 10,7mp; lányoknál 11,2mp 

o 400m-es síkfutás fiúknál 1:35mp; lányoknál 1:45mp 

o Cooper futás fiúknál 1940m; lányoknál 1770m 

j) Ének 
Énekes dalanyag  

 népdalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből: 

Népzene 

 Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése.  

 Az új stílusú magyar népdal és sorszerkezetei, felfelé kvintválasz. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

 Ritmika: felütés, csonka ütem, triola, kis éles és nyújtott ritmus, kis szinkó-
pa, váltakozó ütem. 

 Dallami ismeretek: ABC-s hangok a kis és egyvonalas oktávban GAH, a 
kétvonalas oktávban D”E”F”G”; módosító jelek (#, b, feloldójel)  

 és jelentésük; módosított hangok szolmizált (fi, szi, ta, ri) és ABC-s nevei. 

 Hangközök: k2, N2, k3, N3 felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése. 

 Hangsorok: dúr és moll hangsorok 1#-1b-ig (C-dúr, a-moll; G-dúr, e-moll; 
F- dúr, d-moll) kottaképről történő olvasása, a módosító jelek értelmezése 
kottakép alapján, tanult dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján 
segítséggel.  

 Forma: Periódus, szimmetria, nyitás-zárás fogalma. 

Zeneirodalom  

 Magyar történeti műfajok: históriás ének, a lant.  

 A bécsi klasszicizmus kora, stílusjegyei. A bécsi klasszicista zeneszerzők: 
Haydn, Mozart, Beethoven, néhány művük, felsorolása. A bécsi klasszi-
cizmus legjellegzetesebb műfajai:  



1. számú melléklet 

77 
 

 Énekes-világi: dal, opera, oratórium. 

 Énekes-egyházi: mise, gyászmise (requiem).  

 Hangszeres: szonáta, szimfónia, versenymű, szerenád. 

 Zenei formák, szerkezetek: 

 A klasszikus szimfónia felépítése, tételei. A triós forma, menüett, szonáta-
forma. 

 Együttesek: a klasszikus szimfonikus zenekar, trió, vonósnégyes. 

 A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezé-
se. 

7. évfolyam 

a) Magyar nyelv és irodalom 

 Írásbeli: Egyszerű mondat komplex elemzése: mondatrészei: hozzáren-
   delő, alárendelő és a mellérendelő szintagmák fajtái.  

   Az egyszerű mondat szerkezeti rajza (ágrajz készítése). Helyes
   írás.  

 Szóbeli:  1. Kölcsey Ferenc: Himnusz - memoriter és elemzés  

   2. Vörösmarty Mihály: Szózat - memoriter és elemzés  

   3. Mikszáth Kálmán novelláinak v. regényének elemzése  

   5. Kortárs gyermekirodalmi alkotás olvasása és elemzése  

b) Történelem 

 Készítsen önállóan vázlatot az adott témáról.  

 A diák tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi témáról, 
megadott ismeretterjesztő irodalom alapján.  

 Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat 
értelmezni néhány mondatban. Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni 
tanári segítséggel.  

 Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, ismerje 
egy-egy korszak fontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a kerettantervben sze-
replő személyeknek mi volt a jelentőségük az adott időszakban.  

 Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb esemé-
nyeit.  
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 Tudja összehasonlítani különböző időszakok térképeit. Legyen képes egy-
egy ország területváltozásait térképről leolvasni.  

 Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem megjelölt 
személyei közül kik voltak kortársak. 

c) Matematika 

Gondolkodási módszerek 

 Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető 
szóbeli és írásbeli közlése. 

 Egyszerű állítások igazságának eldöntése. 

 Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén. 

Számtan, algebra 

 Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolút értékű egészek, törtek, ti-
zedes törtek körében egyszerű esetekben. 

 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normál-
alakja. 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű 
konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási feladatok. 

 Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesé-
nek megkeresése. 

 Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása. 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal 
megadott sorozat esetén szabály (ok) keresése. 

Geometria 

 Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése 
a szabványos mértékegységeinek ismerete. 

 Háromszögek területének kiszámítása. 

 Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. Szögfelező 
szerkesztése. 

 Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. 
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 Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. 

 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgás-
henger felismerése, jellemzése. 

Valószínűség, statisztika 

 A gyakoriság fogalma. 

 Egyszerű grafikonok olvasása, készítése. 

d) Angol nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdése-
ket, közléseket, eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos in-
formációt kiszűri;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalma-
zott 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;  
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos in-
formációt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét 
megérti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatok-
ból álló szöveg lényegét megérti;  

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segít-
ségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen le-
ír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

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

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szö-
veget ír. 

e) Fizika 

 A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigye-
lésére, a látottak elmondására, egyszerű tapasztalatok életkorának megfe-
lelő értelmezésére.  

 Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebes-
ség, tömeg, erő, hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben 
is használt mértékegységeit.  

 Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben 
(pl. hó olvadása, vizes ruha száradása, stb.)  

 Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelenősé-
gével. Értse, hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát 
nem.  

 Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísér-
letek, mérések elvégzésére, azok értelmezésére. 



1. számú melléklet 

81 
 

f) Biológia 

 A ökológiai rendszerek szabályozó folyamatai, az élőlény és környezete; 
az életközösségek szereveződése; táplálkozási kapcsolatok és szintek; 
anyagforgalom és energiaáramlás;  

 Az emberi tevékenység hatása az életközösségekre; a Föld globális gond-
jai; lakóhelyünk környezeti problémái.  

 Távoli tájak életközösségei: a trópusi, a mérsékelt és a hideg övezet, a 
hegyvidékek, a tengerek és a tengerpartok élővilága.  

 Rendszer az élők világában, rendező elvek, rendszertani kategóriák: az 
élőlények országai. 

g) Kémia 

 Tudja megkülönböztetni a fizikai és kémiai tulajdonságokat, a gázokat, fo-
lyadékokat és szilárd anyagokat; ismerje a halmazállapot-változásokat és 
az azokat kísérő energiaváltozásokat.  

 Ismerje az energiaforrásokat: az ásványi szeneket, mesterséges szeneket, 
a földgázt és a kőolajat, valamint a megújuló energiaforrásokat. 

 Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit. 

 A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a 
protonok és az elektronok száma azonos a semleges atomban.  

 Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom pro-
tonszáma közti összefüggést.  

 Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémi-
ai jelüket.  

 Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Ismerje fel 
a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján.  

 Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a 
mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egész-
ségkárosító hatásukat.  

 Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosítására. Ismer-
je az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, ve-
szélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén. T 

 Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.  

 Legyen képes egyszerű tudományos népszerűsítő irodalmi részlet értel-
mezésére, lényegének elmondására. 
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h) Földrajz 

 A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és 
társadalmi-gazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok elemzésé-
re, tanári irányítás alapján alapvető összefüggések felismerésére.  

 Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, ti-
pikus tájaikat, legfontosabb országaikat. Ismerje fel a természeti és társa-
dalmi környezet alapvető összefüggéseit.  

 Legyen képes különböző térképi és egyéb földrajzi tartalmú információk 
felhasználására a témákhoz kapcsolódóan.  

 Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fo-
galmakat. 

i) Informatika 

 A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériainak kezelésé-
re. 

 Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogra-
mok 

 egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. 

 Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgó-
kép, 

 hang). 

 Ismerje az információ jelentőségét az emberiség történetében, az informá-
ció továbbításának módjait. 

 Ismerje meg a Logomotion program funkcióit. 

 Ismerje meg az Imagine projektek fordítását lehetővé tévőalkalmazást, 
képes legyen különböző parancskészletekkel írt alkalmazások lefordításá-
ra, legyen képes a fordítás folyamatába beavatkozni.  

 Tudja használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait. 

 Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus). 

 Ismerje a könyvtártípusokat, tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Or-
szágos Széchényi Könyvtár. 

 Tudja használni az elektronikus könyvtárat. 

 Tudjon információt keresni az elektronikus és a nyomtatott és segédköny-
vekben (szótár, lexikon, enciklopédia). 
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 Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz 

 Ismerje a legismertebb titkosírási módszereket. Tudja értelmezni a kódo-
lás és dekódolás fogalmát. Legyen képes információt egy adott módszer-
rel rejtjelezni és visszafejteni. Ismerje a számítógép által használt jelrend-
szert.  

 Ismerje a számítástechnikában használatos mértékegységeket, és legyen 
tisztában a mennyiségi viszonyaikkal.  

j) Rajz és vizuális kultúra 

Kifejezés, képzőművészet. 

 Ember vagy állatfigurák elemző rajzi tanulmányozása: vázolása, arányai, 
térbeli helyzetek felismerése és mozgások feldolgozása. 

 Barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, 

Vizuális kommunikáció 

 impresszionizmus. Műalkotások felismerése a Tér-forma-szín tankönyv 
képanyagából: szobrászat, festészet, építészet 

Tárgy és környezetkultúra 

 Szögletes testek, testcsoportok ábrázolása. 

 Rálátás, alálátás, szemmagasság. 

 Belső és külső terek ábrázolása. 

 Vetületi és axonometrikus ábrázolás. 

 Csendélet, tájkép.  

 Önárnyék, vetett árnyék. 

 Telített, derített és tört színek. 

 Reflexszínek. 

 Vázlatok, részletrajzok, szabásrajzok, megjelenítő ábrák készítése. 

 A forma rajzi értelmezése. 

k) Technika 

 A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrások-
kal.  

 Az információtárolás és továbbítás eszközeinek használata.  
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 A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szer-
számok és gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata.  

 Mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok készítése. Tár-
gyak felismerése vetületek alapján. A makett és a modell szerepe.  

 Logikai áramkörök értelmezése.  

 A biztonságos közlekedés alkalmazása. A kerékpáros közlekedés szabá-
lyai.  

 Az egészséges életmód ismeretei. Egyszerű háztartási munkák gyakorlati 
végzése. Családi gazdálkodás összefüggései. 

l) Testnevelés 

Atlétika 

 Ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, olda-
lazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-
ugrószökdelés) 

 Ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 
hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végre-
hajtani (Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

 Ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

 Tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához 
(400m, 800m) 

 Tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a tá-
volugráshoz szükséges roham kialakítását; 

 Sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózó-
nában és segédjel segítségével; 

 Teljesítendő szintek: 

a. 60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp 

b. 800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp 

c. Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780m 

Kosárlabda 

 Ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; 

 Megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; 

 Ismerje a védőmunka alapvető technikája; 
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 Átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás); 

 Folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labda-
vezetés) 

 Kapott labdával fektetett dobás végrehajtása leütés nélkül; 

Torna 

 Tudjon önállóan 10 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot vég-
rehajtani; 

 Gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolás-
ba, terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból 
guggolásba; 

 Repülő gurulóátfordulás; 

 Mérlegállás 3 mp-ig; 

 Tarkóállás 3mp-ig 

 Kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

 Fejenállás; 

 Kézenállás; 

 Tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; 

Atlétika – II. félév 

 Ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, olda-
lazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-
ugrószökdelés) 

 Ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 
hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végre-
hajtani (Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

 Ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

 Tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához 
(400m, 800m) 

 Tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a tá-
volugráshoz szükséges roham kialakítását; 

 Sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózó-
nában és segédjel segítségével; 

 Teljesítendő szintek: 

o 60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp 
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o 800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp 

o Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780mÉnek 

m) Ének – Zene 

Énekes dalanyag  

 dalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből: 

Népzene 

 A népdalelemzés szempontjai, a népdalok jellemzőinek ábrázolása. 

 A népballada. A balladák csoportosítása leggyakoribb témájuk szerint, mű-
faji sajátosságaik. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

 Ritmika: nyújtott-éles ritmus, szinkópa, triola; a 6/8-os ütemmutató 

 Hangközök: a szext hangköz (k6, N6) felismerése, szolmizált éneklése, le-
jegyzése. 

 Hangsorok: dúr és moll hangsorok 2#-2b-ig (D-dúr, h-moll; B-dúr, g-moll) 
kottaképről történő olvasása, a módosító jelek értelmezése kottakép alap-
ján, tanult dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján segítséggel.  

 Ritmika: kis nyújtott és éles ritmus, szinkópa, triola, „bokázó” ritmus; tanult 
dal ritmizálása kottából. 

 Hangközök: a szeptim hangköz (k7, N7) felismerése, szolmizált éneklése, 
lejegyzése. 

Zeneirodalom 

 Zenetörténeti kor: romantika. Romantikus műfajok felsorolása, stílusjegyek 
megfogalmazása, ismertetése. 

 Zeneszerzők: Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Schubert, Verdi, Wagner. 

 Műfajok: népies műdal, verbunkos, rapszódia, programzene, szimfonikus 
költemény, romantikus dal, nemzeti opera. Erkel Ferenc Bánk bán c. ope-
rájának tartalma emlékezetből. 

 Zenekar: a romantikus nagyzenekar. 

 Előadási jelek: tempójelzések (tempogiusto, andante, moderato, allegro 
vivace) és dinamikai jelek (pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, decrescendo) a 
tanult dalokhoz és a meghallgatott zeneművekhez kapcsolódva. 
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8. évfolyam 

a) Magyar nyelv és irodalom 

 Írásbeli:  Az összetett mondat.  

   Az alárendelés és a mellérendelés: a tagmondatok közötti vi-
   szony fajtái. 

   Helyesírás: a szóösszetételek írásának szabályai (különírás – 
   egybeírás)  

   A központozás szabályai.  

 Szóbeli:  1. A Nyugat meghatározó költői (Ady Endre, Babits Mihály, 

   Kosztolányi Dezső)  

   2. Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. regényének elemzése  

   3. Tamási Áron Ábel a rengetegben c. regényének elemzése  

   4. Karinthy Frigyes Tanár úr kérem – az irodalom határterületei:
   képregény készítése 

b) Történelem 

 A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani.  

 Tudja, mi történt Európa más régiókban a magyar történelem egy-egy ki-
emelkedő eseménye idején.  

 Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a tech-
nikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között.  

 Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb fordu-
lópontjait, idejét.  

 Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait.  

 Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összeha-
sonlítani.  

 Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit. 
Környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja he-
lyezni a köztörténet folyamában. 
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c) Matematika 

Gondolkodási módszerek 

 Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás. 

 Szövegértelmezés egyszerű esetekben. 

 A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz 
esetén. 

 Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset 
felsorolása. 

Számtan, algebra 

 Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racio-
nális számkörben. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása. 

 Elsőfokú egyenletek megoldása. 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Az a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók ese-
tén. 

Geometria 

 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. 

 Adott pont eltolása adott vektorral. 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. 

 Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). 

Valószínűség, statisztika 

 Relatív gyakoriság. 

 Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adat-
halmazban. Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. 

d) Angol nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdése-
ket, közléseket, eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szö-
vegből fontos információt kiszűr; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szö-
veg lényegét megérti;  

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel meg-
fogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 sza-
vas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöní-
teni. 

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 segít-
ségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szö-
veget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szö-
vegben fontos információt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szö-
veg lényegét megérti; 



1. számú melléklet 

90 
 

 egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségé-
vel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi ele-
mek jelentését kikövetkezteti;  

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

Íráskészség 

A tanuló  

 jórésztismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen le-
ír;  

 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. 

e) Fizika 

- A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és 
az iskolán kívüli életben egyaránt.  

- Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.  

- Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. 
Legyen képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeál-
lítására, feszültség- és árammérésre. Tudja értelmezni az elektromos be-
rendezéseken feltüntetett adatokat.  

- Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és meg-
valósításának lehetőségeit.  

- Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik 
szerint.  

- Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudniva-
lókkal, ismerje a szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszkö-
zöket.  

- Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézi-
könyvei, természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között. 
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f) Biológia 

 Az emberi test felépítése és működése. Szerveződési szintek; sejtjeink kö-
zös jellemzői; a szövetek felépítése és funkciója.  

 Az önfenntartó működések: a szervek felépítése és működése; kamaszkori 
változásainak oka és következményei, sérülések, elváltozások.  

 A nemi működés; az ember nemi élete; terhesség és szülés; higiénia, a 
nemi úton terjedő betegségek megelőzése.  

 Az idegrendszer felépítése és működése; a szomatikus és a vegetatív 
idegrendszer felépítése és működése; reflexek; az idegrendszeri elváltozá-
sok, drogok, a hormonrendszer felépítése és működése; az ideg- és a 
hormonrendszer kapcsolata. 

g) Kémia 

 A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Né-
hány fontos tulajdonság említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyü-
leteket, írja fel kémiai jelüket.  

 Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Értelmezze 
a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az 
elvégzett kísérletek alapján 

 Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísér-
leti úton is megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba (egye-
sülés, bomlás).  

 Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.  

 Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a 
mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egész-
ségkárosító hatásukat.  

 Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi 
életben is fontos szervetlen anyagokat.  

 Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a 
környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környe-
zetében.  

 Ismerje a korrózió, korrózióvédelem fogalmát. 

 Tudja a természetes vizek keménységének szerepét a mindennapi élet-
ben, értse a vízlágyítás jelentőségét.  

 Ismerje az alumínium- és vasgyártás folyamatát. 
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 Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló értelmezésére, felhasz-
nálására. 

h) Földrajz 

 A tanuló tudja bemutatni hazánk földrajzi környezetének természeti és tár-
sadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján.  

 Tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jel-
lemzőit különböző térképi információk felhasználásával. Ismerje fel a ter-
mészeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életé-
ben.  

 Ismerje hazánk környezeti értékeit. Legyen képes önálló információgyűjtés-
re a megadott szempontok szerint különböző földrajzi-környezetvédelmi 
tartalmú információhordozókból, és tudja feldolgozni ezeket tanári irányí-
tással.  

 Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fo-
galmakat.  

 Tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket, kapcsoljon 
hozzájuk tartalmi jellemzőket. 

i) Informatika 

 A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériainak kezelésére. 

 Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogra-
mok 

 egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. 

 Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, 
hang). 

 A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentő-
ségét a mai társadalomban. 

 Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. 

 Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni. 

 Legyen képes a táblázatkezelő program segítségével az adatok sorba ren-
dezésére az eszköztár ikonjaival és menüponton keresztül is. 

 Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. 

 Tudjon forrásokra hivatkozni. 
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 Ismerje a leggyakoribb adattároló eszközöket, jellemzőiket és az állomány-
típusokat.  

 A tanuló ismerje a számítástechnika történetét. Legyen tisztában a technika 
fejlődésének fontosabb elektronikus eszközeivel, a Neumannelvekkel és a 
számítógép-generációkkal.  

 Ismerje a hálózat fogalmát, előnyeit. Tudja a hálózatot osztályozni kiterjedt-
ség és topológia szerint. Legyen képes önállóan a hálózatba belépni és on-
nan kilépni. 

j) Rajz és vizuális kultúra 

Vizuális kommunikáció 

 Perspektivikus, axonometrikus, vetületi ábrázolás. Belső és külső terek 
perspektivikus ábrázolása. Horizontvonal, látóhatár. Rálátás, alálátás, 
szemmagasság. 

 Grafikonok, diagramok és felíratok tervezése. Térhatású betűk tervezése. 

Kifejezés, képzőművészet 

 A tér illúzióját keltő ábrázolás. OP-ART kompozíciók tervezése. A színek 
térhatása. A színek derített és telített árnyalatai. Színkontrasztok. Színref-
lex. Csendélet, tájkép festése. 

Tárgy és környezetkultúra. 

 XX. sz. művészeti irányzatai, a Tér – forma-szín tankönyv képanyagának 
felismerése.  

 Kortárs művészet. 

 Belső és külső terek ábrázolása. 

 Kollázs, montázs készítése. Várostervezés  

 Gyűjtött képek kompozícióvá rendezése ragasztásos technikával. 

k) Technika 

 A villamos áram útjának ismerete az erőműtől a fogyasztókig. A lakás vil-
lamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető baleset-
védelmi és érintésvédelmi ismeretek. A vezérlés és szabályzás megisme-
rése, áramkörök készítése.  

 A közművek (vízvezeték és fűtésrendszere) működésének ismerete.  

 Ismerje az információs rendszereket. A fenntartható fejlődés problémájá-
nak megismerése.  
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 A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors fel-
ismerés és elhárítása.  

 Tudja az egészséget fenyegető veszélyeket elkerülni, különös tekintettel a 
dohányzás, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás veszélyeire. Ismerje az 
egészséges táplálkozás szabályait. 

l) Testnevelés 

Atlétika 

 Ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, olda-
lazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró 
szökdelés) 

 Ismerje a vágtafutás és a tartós futás technikájának alapvető eltéréseit; 

 Ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 
hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végre-
hajtani (Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

 Ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

 Tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához 
(400m, 800m) 

 Tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a tá-
volugráshoz szükséges roham kialakítását; 

 Sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózó-
nában és segédjel segítségével; 

 Teljesítendő szintek: 

o 60m-es síkfutás: fiúknál 10,2mp; lányoknál 10,8mp 

o 800m-es síkfutás fiúknál 3:40mp; lányoknál 3:55mp 

o Cooper futás fiúknál 2150m; lányoknál 1790m 

Kosárlabda 

 Ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; 

 Megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; 

 Ismerje a védőmunka alapvető technikája; 

 Átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás); 

 Folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labda-
vezetés) 
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 Oldalról érkező labdával fektetett dobás egy labdaleütéssel; 

Torna 

 Tudjon önállóan 10 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot vég-
rehajtani; 

 Gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolás-
ba, terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból 
guggolásba; 

 Repülő gurulóátfordulás; 

 Mérlegállás 3 mp-ig; 

 Tarkóállás 3mp-ig 

 Kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

 Fejenállás; 

 Kézenállás; 

 Tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; 

Atlétika – II. félév 

 Ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, olda-
lazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-
ugrószökdelés). 

 Ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 
hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végre-
hajtani (Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

 Ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

 Tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához 
(400m, 800m) 

 Tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a tá-
volugráshoz szükséges roham kialakítását; 

 Sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózó-
nában és segédjel segítségével; 

 Teljesítendő szintek: 

o 60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp 

o 800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp 

o Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780m 



1. számú melléklet 

96 
 

m) Ének 

Énekes dalanyag  

 Dalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

 Ritmika, hangközök, hangsorok: a 8 év anyagának összefoglalásaként 
könnyű dallamok, ritmusok olvasása, írása 2#-2b-ig szolmizálva és ABC-s 
névvel önállóan. 

 Ritmika: a korábban tanult ritmikai ismeretek összegző tudása 

 Hangközök: a korábban tanult hangközök felismerése, szolmizált éneklése, 
lejegyzése. 

Zeneirodalom 

 A zene eredete, fejlődése az őskorban.  

 Az ókori nagy kultúrák zenéje.  

 A középkor egyházi, világi zenéje és nemzeti nyelvű népdalköltészete. A 
kottaírás története.  

 A reneszánsz zeneszerzők műfajok, szerkesztési formák. A magyar rene-
szánsz.  

 A barokk zene: történelmi háttere, műfajai, hangszerei, zeneszerzői, zenei 
jellemzői.  

 A bécsi klasszicizmus műfajai, formái, hangszerei, zenei újítások, elemek, 
mesterek.  

 A romantika zenéje: jellemző stílusjegyek, reformok, zeneszerzők, műfajok 
(csoportok), a szimfonikus zenekar hangszerei. A magyar nemzeti roman-
tika. 

 A XX. század zenéje. Zeneszerzők: Debussy, Ravel, Honegger, Carl Orff, 
Stravinsky, Prokofjev, Britten, Gerschwin. 

 Irányzatok: Impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus. 

 A XX. századi magyar zene legjelesebb képviselői: Kodály Zoltán, Bartók 
Béla, Bárdos Lajos, Kurtág György, Ránki Dezső, Szokolay Sándor, 
Kocsár Miklós, Durkó Zsolt. 

 A könnyűzene világa: rock, beat, rock and roll, elektronikus zene, filmzene, 
rockopera… stb. 

 Műfajok: jazz - a dzsessz jellegzetes műfajai.  

 A mai könnyűzene (aktualitások). 
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n) Mozgókép- és médiaismeret 

 A tanuló legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival. 
Az ábrázolás megismert eszközeit a mozgóképi szövegek értelmezése so-
rán alkalmazni is tudja. 

 Legyen képes a technikai reprodukció és a személyes közlés elhatárolásá-
ra, a beállítások és a jelenetek elkülönítésére, leírása és értelmezésére. 

 Az egyes mozgóképi szövegeket tudja elkülöníteni a valóság ábrázolásá-
hoz való viszonyuk szerint: tudjon különbséget tenni pl. a dokumentumfilm 
és a játékfilm között. 

 Az életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiumokból és mé-
diumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok rendszerezésére, az ön-
álló megfigyelésekre. 

 Tudjon érvelni olyan vitában, amely a médiaszövegek (pl. reklám, hírmű-
sor) valóságtartalmáról folynak. 

 A mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcsolatos ismereteit a 
műsorválasztás során is alkalmazni tudja. 


