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Az iskola vizsgarendszere: 

 

 Felvételi vizsga a középiskolába 

 Tanulmányok alatti vizsgák az általános iskolában és a gimnáziumban 

 Belső vizsgák az általános iskolában és a gimnáziumban 

 Érettségi vizsga 

 

I.  Felvételi a gimnáziumba 

 

A felvételi vizsga célja felmérni az iskolánkba jelentkező tanulók tanulási képességét, 

készségeit és alapismereteit, melyek a középiskolai tanulmányok sikeres folytatásához 

nélkülözhetetlenek. Mivel iskolánk keresztyén nevelési értékrendet képvisel, így a felvételi 

célja egyben az is, hogy tájékoztatást kapjunk a tanuló és a család értékrendbeli 

elkötelezettségéről, intézményünk nevelési gyakorlatának elfogadásáról és támogatásáról, a 

tanuló intézményünkhöz várható kötődéséről, a keresztyén értékek és nevelési gyakorlat 

elfogadásáról. 

 

A középfokú felvételi eljárást a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. 

Ezen szabályozás figyelembevételével iskolánk a következő felvételi vizsgákat tartja: 

 

Írásbeli vizsga:    

Emelt angol nyelvi oktatás 

 

Csak azok a tanulók vehetők fel a programra, akik részt vettek az egységes írásbeli felvételi 

vizsgán. A tanulók az általuk választott bármely középiskolában megírhatják felvételi 

dolgozatukat. 

 

Szóbeli meghallgatás: Emelt angol nyelvi oktatás,  

A beszélgetés két részből (feladatból) áll: 

1) beszélgetés az egyik vizsgáztatóval egy adott témáról (kérdés – felelet formájában) 

2) képleírás (egy vagy kettő képről önállóan és négy-öt, a kép/képek alá írt kérdés alapján) 

 

A beszélgetés mindkét része más-más témával kapcsolatos.  

A témák: 

 Az én világom 

 A család és a barátok 

 Ház, lakás 

 Lakóhelyünk 

 Mindennapi életünk 

 Az iskola világa 

 Vásárlás 

 Étkezés 

 Időjárás 

 Egészség, betegség 

 Öltözködés 

 Utazás 

 Szabadidő, szórakozás 

 

 

Minden tanulót egyszerre 2 tanár hallgatja és értékeli. Összesen 50 pont kapható a szóbeli 

meghallgatáson. Minden tanuló húz egy borítékot, amelyben az első feladat témája és a második 

feladathoz tartozó kép(ek) található(k). A beszélgetés időtartama: 10 perc 

 

 

Követelmények :  

 

Írásbeli vizsga:     
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Az írásbeli feladat lapok központilag készülnek a követelmények is központilag 

meghatározottak. 

Az anyanyelvi feladatlapokon a nyelvtani alapismeretek, illetve a helyesírási szabályok 

alkalmazását igénylő feladatok mellett hasonló arányban szerepelnek az anyanyelvi készségek, 

például a szövegértés, az írásbeli kifejezőkészség, illetve a gondolkodás, a kreativitás, a fantázia 

működését vizsgáló feladatok. A feladatsorok sikeres megoldásához a tanult ismeretek mellett 

megfelelő figyelem, szókincs, kifejezőkészség, absztrakciós képesség, nyelvi ötletgazdagság 

szükséges. 

A matematikai feladatsorokba a matematikai alapfogalmak alkalmazására épülő, szokásos 

feladatokon kívül főként a tanult szabályok, összefüggések újszerű szituációkban való 

alkalmazását igénylő feladatok kerülnek, néhány kreativitást, ötleteket feltételező feladattal is 

kiegészítve. A feladatmegoldás sikerében a tantárgyi ismeretek mellett itt is a megfelelő 

figyelem, feladatmegoldó készség, problémaérzékenység, logikus gondolkodás és a kreativitás 

játszhat fontos szerepet. 

 

 

Szóbeli vizsga:        

A szaktárgyi vizsga kérdései a NAT általános iskolai követelményrendszerére épül és a 

részletes témaköröket az iskola a felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozza.  

 

A tanulók értékelése: 

 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába a felvehető tanulókról az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott feltételek alapján születik döntés. 

 

Az emelt angol nyelvi programban a szerezhető maximális pontszám 200 pont. Ebből a hozott 

maximális pontszám az általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. évfolyam év 

végi és a 8. évfolyam 1. félévi tanulmányi eredményét számítjuk be a testnevelés, ének-zene, 

rajz és technika tantárgyak kivételével, valamint csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát 

vesszük figyelembe a tanuló számára kedvezőbb módon. Kötelező a központi írásbeli magyar 

nyelv és irodalomból, matematikából (max: 100 pont), valamint a szóbeli angol nyelvből (50 

pont). 

 

Emelt matematikai képzésnél a szerezhető maximális pontszám 100 pont. Ebből a hozott 

maximális pontszám az általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. évfolyam év 

végi és a 8. évfolyam 1. félévi tanulmányi eredményét számítjuk be a testnevelés, ének-zene, 

rajz és technika tantárgyak kivételével, csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát vesszük 

figyelembe a tanuló számára kedvezőbb módon, (50 pont) valamint a matematika központi 

dolgozat eredménye (50 pont). 

 

A belügyi rendészeti képzésnél a szerezhető maximális pontszám 100 pont. Ebből a hozott 

maximális pontszám az általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. évfolyam év 

végi és a 8. évfolyam 1. félévi tanulmányi eredményét számítjuk be az ének-zene, rajz és 

technika tantárgyak kivételével, csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe 

a tanuló számára kedvezőbb módon. 

 

Emelt természettudományi képzésnél a szerezhető maximális pontszám 100 pont. Ebből a 

hozott maximális pontszám az általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. 

évfolyam év végi és a 8. évfolyam 1. félévi tanulmányi eredményét számítjuk be a testnevelés, 
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ének-zene, rajz és technika tantárgyak kivételével, csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát 

vesszük figyelembe a tanuló számára kedvezőbb módon, valamint a központi írásbeli 

matematika tantárgyból (max: 50 pont). 

 

Az előzetes felvételi eljárás eredményét a dolgozatot megírató iskolák továbbítják a felvételi 

eljárásban érintett további iskoláknak. A szerzett pontszámokat az iskolák tantárgyanként a 

saját felvételi eljárásukban átszámítják az egyes programjaikra. A Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda programjaira az átszámítás az alábbi 

táblázat szerint történik: 

 

 

 

 

Hozott 

maximális 

pontszám 

Magyar 

nyelv 

írásbeli 

Matematika 

írásbeli 

Angol 

szóbeli 
Összesen 

emelt angol nyelvi 

képzés 
50 50 50 50 200 

emelt testnevelés 

képzés 
100 - - - 100 

belügyi rendészeti 

képzés 
100 - - - 100 

emelt 

természettudományi 

képzés 

100 - - - 100 

általános gimnáziumi 

képzés 
100 - - - 100 

Megjegyzés: Az írásbeli dolgozatokban elérhető maximális pontszám 100%-os teljesítmény 

esetén adható meg. 

 

Minden további programban az elérhető pontszám 100 pont. A hozott maximális pontszám az 

általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam 1. 

félévi tanulmányi eredményét számítjuk be a testnevelés, ének-zene, rajz és technika tantárgyak 

kivételével, valamint csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe a tanuló 

számára kedvezőbb módon.  

 

 

II. Tanulmányok alatti vizsgák 

 

A vizsgákat a  20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet VI. fejezet 24. pontjának 64.§-78.§-a 

szabályozza  

 

A vizsgák  fajtái:  osztályozó vizsga, a javítóvizsga és a különbözeti vizsga 

 

Jelentkezés a vizsgára 

 Az osztályozóvizsga letétele a tanulónak nem alanyi joga. A vizsgára való jelentkezés 

az osztályfőnökkel és az érintett szaktanárral való egyeztetés után az igazgatónak 

címzett írásos kérelem benyújtásával történik. 

 Javítóvizsga a tanuló alanyi joga, jelentkezni rá nem kell. 

 Különbözeti vizsgát az igazgató írhat elő. 
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A vizsga időpontja  
 

A vizsgák bármely tanítási napon szervezhetők, de szokásos időszaka: 

 osztályozóvizsga esetén az első illetve második félév végét megelőző héten, előrehozott 

érettségi esetén az írásbeli vizsgák előtti hónap 

 javítóvizsga esetén augusztus utolsó hete 

 különbözeti vizsga esetén a tanuló érdekeit szem előtt tartva, a felkészüléshez kellő időt 

hagyva , az igazgató jelöli ki az időpontot. 

 

 

A vizsgabizottság 

  

A vizsgabizottságot az igazgató által megbízott 3 tanár alkotja : a vizsgatárgyból végzettséggel 

rendelkező két szaktanár és az iskolavezetés egy tagja, aki a  vizsga elnöke. 

 

 

A vizsga iratai 

 

Tágabb értelemben a vizsga iratai közé tartoznak mindazok a dokumentumok, amelyek a vizsga 

előkészítése, lebonyolítása során keletkeznek. Így: 

– a jelentkezési lapok 

– a vizsgabizottság tagjainak megbízása, 

– igazolások mentesítésekről,  

– a törzslapok, 

– osztályozó ívek, 

– jegyzőkönyvek, 

– az írásbeli, a szóbeli és gyakorlati vizsgarész feladatlapjai, 

– a tanulók produktumai  

A tanulmányok alatti vizsgákkal összefüggő, jogszabályban előírt záradékokat mellékletben 

közöljük. 

Abban az esetben, ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított 

követelményeit egy tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell 

állapítani. Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az 

osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló 

nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát 

a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt 

követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni. 

 

   

Az írásbeli vizsga szabályai 

 A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár alakítja ki 

 A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A 

feladatlap előírhatja számítógép használatát 

 Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola 

gondoskodik. 

 A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon készíthet. 
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 A vizsgázónak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 

 

 

A vizsgázóknak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő az általános 

iskolában vizsgatárgyanként maximum 60 perc, a gimnáziumban minimum 60 perc 

 

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az igazgató engedélye alapján: 

 Az írásbeli feladatok megválaszolására rendelkezésre álló időt legfeljebb 30 perccel 

meg kell növelni, 

 Lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja 

 Engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

 

 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani.  

 

 

 Az írásbeli vizsgán elkövetett szabálytalanságok kezelését és annak következményeit, 

 A tanulónak fel nem róható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyét, 

 A tanulónak felróható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelését. 

 A vizsgát engedély nélkül korábban abbahagyó tanuló ügyének kezelését. 

 

 

 

Az szóbeli vizsga szabályai 

Részletesen az EMMI rendelet 64-72.§-a szabályozza, melyek között az alábbiak is 

szerepelnek: 

 

 A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint 

amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  

 A vizsgázónak a szóbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

vizsgatárgyanként tizenöt percnél több nem lehet. 

 A felkészülésre vizsgatárgyanként legalább 30 perc időt kell biztosítani. 

 A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot és 

kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközöket. 

 A tételben szereplő kérdések megválaszolásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

 A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a 

vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. 

 A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 

ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel 

kifejtésében elakadt. 

 A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. 

A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésre álló idő letelt. 

 Ha a vizsgázó a húzott tételből teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal 

póttételt húzathat vele. 

 Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgatermet 

elhagyhatja. 
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A sajátos nevelési igényű és BTMN-es vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel 

megalapozott kérésére az igazgató engedélye alapján 

 A harminc perc gondolkodási időt legfeljebb 10 perccel meg kell növelni. 

 Engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgán helyett írásbeli vizsgát tegyen. 

 Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, 

és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és 

kifejtenie 

 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három szóbeli vizsgát lehet 

tartani. 

 

 

 a szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanságok kezelését és annak következményeit, 

 a tanulónak fel nem róható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelését, 

 a tanulónak felróható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelését. 

 a vizsgát engedély nélkül korábban abbahagyó tanuló ügyének kezelését. 

 

 

 

A gyakorlati vizsga szabályai 

 

 

Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő vizsgatárgyak. 

 

 testnevelés 

 informatika  

 ének-zene 

  

A gyakorlati vizsgát az EMMI rendelet 72.§-a szabályozza, kiemelt tekintettel az alábbiakra: 

 A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára az igazgató hagyja 

jóvá. 

 A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok 

elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, 

illetve folytatható. 

 A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról. 

 A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál a helyben 

meghatározott idő áll rendelkezésre. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének 

ideje nem számít bele. 

 A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 

megosztása tekintetében a vizsga feladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 

 Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésére álló időbe a 

vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 

 A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel 

kell értékelni. 

 

 

 

Az értékelés rendje az általános iskolában 
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Írásbeli vizsgánál az egyes feladatokban elért részpontszámok összege alapján az 

osztályzat a következőként határozható meg: 

 

1. évfolyam félévtől, 2. évfolyam félévig: 

 

 1-39%  - felzárkóztatást igényel 

 40-59% - megfelelően teljesített                

 60-79% - jól teljesített              

 80-100% - kiválóan teljesített       

 

 

 

        

 

2. évfolyam év végétől, 8. évfolyam év végéig: 

 

 1-24 % - elégtelen 

 25-39 % - elégséges 

 40-59 % - közepes 

 60-79 % - jó 

 80- 100 % - jeles 

 

Az értékelés rendje a gimnáziumban 

 

A vizsga tárgya akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozható meg: 

 1-24 %    - elégtelen 

 25-39 %  - elégséges 

 40-59 %  - közepes 

 60-79 %  - jó 

 80- 100 %  - jeles 

 

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell 

alkalmazni. 

 

Ha a tanuló szakvéleménnyel és határozattal rendelkezik bármely tantárgyra vagy 

tantárgyrészre vonatkozóan, mentesítésre jogosult a szakvélemény függvényében. 

 

 

Az osztályozó vizsga 

 

 A vizsga célja a tanuló tudásszintjéről való tájékozódás, a tanulmányi követelmények 

teljesítésének minősítése osztályzattal.  

 

A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie 

teljesítményének értékelése céljából, ha  

 felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a 

sajátos helyzete miatt, 
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 magántanulói jogviszonyban áll az intézménnyel, az Intézmény igazgatója felmentette 

a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól  

 a nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsga letételét, mivel a szaktanár nem tudta 

a félévi vagy év végi osztályzatát megállapítani a következők miatt: 

o 250 óránál több igazolt és igazolatlan hiányzása van 

o hiányzásának mennyisége egy tantárgyból meghaladja a tantárgy éves 

óraszámának 30%-át 

 engedélyt kapott hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

 előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni idegen nyelv  tantárgyból, amelynek a    tanítása 

az intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. 

 

 

Osztályozó vizsga előrehozott érettségihez 

1.A vizsgára jelentkezés módja, a vizsga engedélyezése 

A tanuló iskolai formanyomtatvány kitöltésével kérvényezheti az osztályozó vizsgát az iskola 

igazgatójánál. A tanulónak az adott vizsgatárgyból a 11. és a 12. évfolyam tantervi 

követelményeit az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig teljesítenie kell, egy-egy osztályozó 

vizsgát kell tennie, hiszen még két év végi osztályzata hiányzik a helyi tanterv szerint. Az 

érettségi vizsga megkezdésének feltétele az előírt év végi osztályozatok megléte. 

 

2. Az osztályozó vizsga követelményei 

A helyi kerettanterv tartalmazza a vizsgakövetelményeket. A munkaközösség javaslatára az 

igazgató fogadja el az aktuális tanévre vonatkozó osztályozó vizsga témaköreit. 

Mivel az előrehozott érettségire jelentkező tanulók a vizsgaidőszakban a 11. és 12.évfolyam 

követelményeiből is vizsgáznak,ezért a munkaközösség döntése alapján egyik évfolyamon 

írásbeli, a másik évfolyamon szóbeli vizsgával teljesítik a követelményeket. 

 

Az osztályozó vizsga időtartama: 

a. Írásbeli vizsga 

 Időtartama: min. 60perc 

b. Szóbeli vizsga 

 Időtartama: 15 perc 

Az írásbeli és szóbeli vizsga szabályait részletesen az EMMI rendelet 64-72.§ 

szabályozza. 

 

A vizsga időpontja : 

 

A vizsgák bármely tanítási napon szervezhetők, szokásos időszaka: 

 előrehozott érettségi esetén az írásbeli vizsgák előtti hónap. 

http://verseghy-gimnazium.net/docs/kerelem_osztalyozo.pdf
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 A vizsgabizottság: 

  

A vizsgabizottságot az igazgató által megbízott 3 tanár alkotja: a vizsgatárgyból végzettséggel 

rendelkező két szaktanár és az iskolavezetés egy tagja, aki a  vizsgabizottság elnöke. 

 

 

Sikeres előrehozott érettségi vizsga esetén idegen nyelvből heti 3 óra foglalkozáson részt lehet 

venni - mivel a megszerzett nyelvtudáshoz nélkülözhetetlen a további gyakorlás. 

 

Osztályozó vizsga gimnázium esti tagozat: 

 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsgák) 

9-12. évfolyam 

 

Tantárgyak 
9. évf. 

(1. félév vége) 

10. évf. 

(2. félév vége) 

11. évf. 

(3. félév vége) 

12. évf. 

(4. félév vége) 

Magyar nyelv és 

irodalom 
írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

I. Idegen nyelv írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

II. Idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Matematika írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

Történelem írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

Állampolgári ismeretek - - - szóbeli 

Fizika írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli - - 

Kémia írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli - - 

Biológia – egészségtan  írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli - - 

Földrajz írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli - - 

Művészetek (Vizuális 

kultúra) 
 - - 

szóbeli szóbeli 

Digitális kultúra írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
- - 

- szóbeli 

Osztályközösség-építés - - - - 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65. §  (6) “A középiskolában, olyan tantárgyból, amely 

követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló 

érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden 
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évfolyamon kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének 

legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a 

szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése.” 

 

Az osztályozóvizsgák értékelése: 

 

0%-24% - elégtelen 

25%-39% - elégséges 

40%-59% - közepes 

60%-79% - jó 

80%-100% - jeles 

 

A vizsgára jelentkezés módja, a vizsga engedélyezése 

A tanuló iskolai formanyomtatvány kitöltésével kérvényezheti az osztályozó vizsgát az iskola 

igazgatójánál. 9. és 11. évfolyam vizsgáinál a jelentkezési határidő december 15. 10. évfolyam 

vizsgáira április 15-ig, a 12. évfolyam vizsgáira március 15-ig lehet jelentkezni. 

Az osztályozó vizsga követelményei 

A helyi kerettanterv tartalmazza a vizsgakövetelményeket. A munkaközösség javaslatára az 

igazgató fogadja el az aktuális tanévre vonatkozó osztályozó vizsga témaköreit. 

Az osztályozó vizsga időtartama: 

a. Írásbeli vizsga 

 Időtartama: min. 60perc 

b. Szóbeli vizsga 

 Időtartama: 15 perc 

Az írásbeli és szóbeli vizsga szabályait részletesen az EMMI rendelet 64-72.§ 

szabályozza. 

 

A vizsga időpontja : 

 

A vizsgák bármely tanítási napon szervezhetők, szokásos időszaka: 

 9. és 11. évfolyamon január hónap 

 10. évfolyamon május hónap 

 12. évfolyamon április hónap 

 

 A vizsgabizottság: 

  

A vizsgabizottságot az igazgató által megbízott 3 tanár alkotja: a vizsgatárgyból végzettséggel 

rendelkező két szaktanár és az iskolavezetés egy tagja, aki a vizsgabizottság elnöke. 

http://verseghy-gimnazium.net/docs/kerelem_osztalyozo.pdf
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Javítóvizsga 

 A javítóvizsga tanév végén utólagosan letehető vizsga azokból a tantárgyakból, 

amelyekből a tanuló tudását elégtelennel minősítették, vagy az osztályozó vizsgán a tudását 

részére felróható szabálytalanság vagy ok miatt nem tudták minősíteni.  

A tanuló javítóvizsgát tehet, ha 

 

 a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt 

nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le. 

 

A javítóvizsgára a  tanév végén részletes felkészülési anyagot kapnak a tanulók.  

A javítóvizsga követelményeinek teljesítési  módjáról a munkaközösség határoz. Teljesíthető 

írásbeli, szóbeli vagy írásbeli és szóbeli vizsgával. 

 

Gimnázium:  

 

Nyelvi munkaközösség: a vizsgán az írásbeli: 60%, szóbeli 40%. Ha a tanuló elérte a az 

elégséges szintet az írásbelin,akkor nyilatkozhat,hogy nem szeretne szóbelizni 

Matematika munkaközösség: írásbeli vizsga 60 perc (az írásbelin azokból a feladatokból 

válogatunk, amit a nyári szünetre kiadtunk gyakorolni), ha a tanuló ezen nem éri el a 25%-ot, 

akkor kap lehetőséget szóban javítani. 

Társadalomtudományi munkaközösség: a tanuló szóbeli vizsgán adhat számot tudásáról. 

Tételt húz, a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthet, ezt használhatja a vizsgán. Ha nem éri 

el a minimum követelményt, lehetősége van egy alkalommal póttételt húzni. 

 

 

Különbözeti vizsga 

 

  

Az iskola helyi tantervének biztosítania kell az iskolaváltást, a tanuló átvételét, szükség esetén 

különbözeti vizsgával vagy évfolyamismétléssel. A különbözeti vizsga célja annak 

megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges 

ismeretekkel. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig 

egyedileg kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 

 

A tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, ha  

 tanulócsoportot kíván változtatni az aktuális tanév szeptember 30-ig és az igazgató a 

változtatás feltételeként a különbözeti vizsgát letételét szabja  

 intézményünkbe való átvételét kérelmezi és az igazgató az átvétel feltételeként a 

különbözeti vizsgát letételét szabja  

 

III. Belső vizsgák 

 

A vizsga célja, hogy a diákok a megszerzett ismereteiket rendszerezzék, összegzését, 

szintetizálását gyakorolják. Fejlesszék írásbeli, szóbeli beszámolási képességeiket, 

felkészüljenek az érettségi vizsga teljesítésére. Az érettségi vizsgához hasonló körülmények 

között adjanak számot arról, milyen mértékben sajátították el a helyi tantervben a továbbhaladás 

feltételeként meghatározott kompetenciákat. 
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Általános iskola: 

 

 

 

Vizsgák rendje:  

4. osztály év végén írásbeli vizsga magyar nyelv-és irodalomból, valamint matematika 

tantárgyakból a helyi tantervben rögzített kimeneti követelményeknek megfelelően. 

Értékelés: Érdemjeggyel történik, mely súlyozott átlaggal (2x) kerül beszámításba az év végi 

osztályzatnál. 

Emelt természettudományi osztály: természetismeret tantárgyból írásbeli vizsga a 4. osztály 

kimeneti követelményéből. 

6. osztály év vége: Írásbeli szintfelmérés magyar nyelv-és irodalom, matematika és idegen 

nyelv tantárgyakból, a helyi tantervben rögzített kimeneti követelményeknek megfelelően. 

Szóbeli vizsga: Projekt formában történik, a kerettantervnek megfelelően, a 2 éves ciklus 

végén. Természetismeret tantárgyból, az 5-6.osztály helyi tantervében szereplő tananyag 

szabadon választott témájából. A kiválasztott anyagrészt a tanuló saját kutató munkájával 

bővíti, melyről írásos dokumentációt és egy bemutatót (ppt) készít. 

Az írásbeli dolgozat tartalmi és formai követelményei: 

 A borítót minden tanuló elektronikus úton megkapja, mely az iskola logójával ellátott, 

egységes.  

 A borítón a kijelölt helyen a tanulónak a dolgozat címét, valamint saját nevét kell 

megadni. 

 A dolgozat terjedelme 3-4 gépelt oldal, Times New Roman betűtípus, 1,5 sortávolság. 

 Az idézetek, forrásanyag pontos megjelölése az informatika órákon tanultak alapján. 

 Ábrákat, fényképeket külön melléklet tartalmazza. 

 A felhasznált irodalomjegyzék, forrásanyag pontos megjelölése a dolgozat végén. 

 A tankönyvek ismeretanyaga felhasználható. 

 Minden dolgozatnak tartalmaznia kell egyéni kutató munkát! 

 A bevezető rész tartalmazza a témaválasztás indoklását! 

 A befejező részben néhány mondatban fejtse ki a tanuló a dolgozatírás közbe szerzett 

tapasztalatait, érzéseit!  

A bemutató (ppt) formai és tartalmi követelményei: 

 10 diából áll (első dia: cím, név) 

 Elsődleges a képi szemléltetés 

 Kevés szöveg, megfelelő betűméret 

 A tanuló a diák bemutatása során a beadott írott szöveg alapján, saját szavaival ismerteti 

munkáját. 

 Az előadásra szánt idő max.: 5 perc 

Az írásbeli dolgozat és a ppt beadási határideje május első hete. Dolgozatot nyomtatott és 

elektronikus úton is el kell küldeni, a ppt. elektronikusan adható be, a megadott e-mail címre. 

A kiselőadások bemutatására május 3. hetében kerül sor a tantestület (és szülők?) előtt. 

Értékelés szempontjai:  

 Tartalmi és formai követelmények betartása 

 Határidőre történő beadás 
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 A tananyagban szereplő és saját kutató munka aránya 

 Az előadás módja, stílusa 

 A beadott írásos dokumentumra és az előadásra is külön érdemjegyet kap a tanuló, mely 

az év végi osztályzatba beszámít. 

8. osztály év vége: Írásbeli vizsga magyar nyelv-és irodalom, matematika és idegen nyelv 

tantárgyakból, a helyi tantervben rögzített kimeneti követelményeknek megfelelően. 

Szóbeli vizsga: Projekt formában történik, a kerettantervnek megfelelően, a 2 éves ciklus 

végén.  

Idegen nyelv tantárgyból a helyi tantervben rögzített kimeneti követelményeknek megfelelően, 

tételsor alapján. 

Természetismeret tantárgyakból (kémia, fizika, földrajz, biológia) szabadon választható téma. 

Kapcsolódhat a 7-8.osztály helyi tantervében szereplő tananyag részhez, de nem feltétel! Lehet 

egy a tantervben nem szereplő, de a tanulót foglalkozató téma kifejtése is. A választott témát a 

tanuló saját kutató munkával dolgozza fel, melyről írásos dokumentációt és egy bemutatót (ppt) 

készít. 

Az írásbeli dolgozat tartalmi és formai követelményei: 

 A borítót minden tanuló elektronikus úton megkapja, mely az iskola logójával ellátott, 

egységes.  

 A borítón a kijelölt helyen a tanulónak a dolgozat címét, valamint saját nevét kell 

megadni. 

 A dolgozat terjedelme 5-6 gépelt oldal, Times New Roman betűtípus, 1,5 sortávolság. 

 Az idézetek, forrásanyag pontos megjelölése az informatika órákon tanultak alapján. 

 Ábrákat, fényképeket külön melléklet tartalmazza. 

 A felhasznált irodalomjegyzék, forrásanyag pontos megjelölése a dolgozat végén. 

 A tankönyvek ismeretanyaga felhasználható. 

 Minden dolgozatnak tartalmaznia kell egyéni kutató munkát! 

 A bevezető rész tartalmazza a témaválasztás indoklását! 

 A befejező részben néhány mondatban fejtse ki a tanuló a dolgozatírás közbe szerzett 

tapasztalatait, érzéseit!  

A bemutató (ppt) formai és tartalmi követelményei: 

 10 diából áll (első dia: cím, név) 

 Elsődleges a képi szemléltetés 

 Kevés szöveg, megfelelő betűméret 

 A tanuló a diák bemutatása során a beadott írott szöveg alapján, saját szavaival ismerteti 

munkáját. 

 Az előadásra szánt idő max.: 5 perc 

Az írásbeli dolgozat és a ppt beadási határideje május első hete. Dolgozatot nyomtatott és 

elektronikus úton is el kell küldeni, a ppt. elektronikusan adható be, a megadott e-mail címre. 

A kiselőadások bemutatására május 3. hetében kerül sor a tantestület (és amennyiben kérik a 

szülők) előtt. 

Értékelés szempontjai:  

 Tartalmi és formai követelmények betartása 

 Határidőre történő beadás 

 A téma egyedisége 

 A tananyagban szereplő és saját kutató munka aránya 
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 Az előadás módja, stílusa 

 A beadott írásos dokumentumra és az előadásra is külön érdemjegyet kap a tanuló, mely 

az év végi osztályzatba beszámít. 

 

Vizsgamentesség:  

Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgák alól mentességet kap az a tanuló, aki 

- az adott tantárgyból országos 1-10. helyezést ért el 

- az adott tantárgyból megyei 1-3. helyezést ért el 

az adott idegen nyelvből nyelvvizsgával rendelkezik 

 

 

Gimnázium: 

 

osz-

tály 

tantárgy szó-

beli 

írásbeli összes 

vizsga 

7-8. 

évfolyam 

alatt 

teljesíthető 

9-10. 

évfolyam 

alatt 

teljesíthető 

egyéb 

6. 1. angol 

nyelv 

nem kompe-

tencia-

mérés 

3 tantárgy    

 2. 

magyar 

nyelv 

nem igen     

 3. 

matemati

ka 

nem igen     

7. 1. 

irodalom 

igen nem 2 tantárgy    

 2. angol 

nyelv 

nem igen     

8. 1. 

történele

m 

igen nem 5 tantárgy természet-

tudomány 

projekt 

ECDL 

modulok 

  

 2. 

matemati

ka 

nem igen     

 3. angol 

nyelv 

igen kompe.- 

tencia-

mérés 

 junior 

nyelvvizsga 

  

 4. 

magyar 

nyelv 

nem igen     

 5. 

irodalom 

igen nem     

9. 1. 

informati

-ka 

    ECDL 

vizsgák 
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10. 1. angol 

vagy 

német 

nyelvből  

középfok

ú 

nyelvviz

s-ga 

  kiváltható 

nyelvvizsgá

-val vagy 

érettségi 

előtti 

osztályozó 

vizsgával 

 természet-

tudomány 

projekt 

ECDL 

modulok, 

előrehozott  

érettségi 

vizsga  

angol és 

német 

nyelv, 

informatika 

 

 2.Magya

r nyelv 

és 

irodalom 

igen igen     

 3. 

matemati

-ka 

nem igen     

 4. 

történele

m 

igen igen     

11.        előreho-

zott 

informati

-ka, 

idegen  

nyelv 

érettségi, 

nyelvvizs-

ga 

12. ÉRETT-

SÉGI 

VIZSGÁ

K 

NYELV-

VIZSGÁ

K 

      

 
 
 
 

A vizsgák leírása, követelményei 

 

A vizsgák követelményeit, témaköreit és az értékelés módját a szakmai munkaközösségek 

állítják össze és októberben ismertetik a tanulókkal. 

 

 Matematika:    

  a 6. évfolyam tanulói 45 perces írásbeli feladatlapot oldanak meg, amely az 5. és 6. 

osztályos tananyagra épül. 

 a 8. évfolyam tanulói csak írásbeli vizsgán vesznek részt.  

A vizsga időtartama 60 perc. 

A feladatlap elméleti kérdéseket is tartalmaz. 
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A vizsga értékelésére az érettségin szokásos ponthatárokat alkalmazzuk. 

 

 a 10. évfolyamon csak írásbeli vizsga van, két részből álló feladatlapot oldanak meg. 

 Az első és második részhez felhasználható idő 45 perc. 

   

Magyar nyelv és irodalom: 

 

Az írásbeli vizsga 60 perces szövegértési feladatot tartalmaz, melyet az érettségi 

pontozásnak megfelelően értékelnek,  és nyelvtan jegynek számít. 

A szóbeli vizsga értékelése az évközi felelések során kialakult szaktanári gyakorlat 

alapján történik. 

A memoriterek és tételek jegyzékét minden tanév decemberében a szaktanárok 

kihirdetik. 

 

 

 

Témakörök és memoriterek a 6. évfolyam vizsgájához 

 

Memoriterek: 

Petőfi Sándor: János vitéz (1-12. vsz) 

Arany János: Toldi (Előhang, 1., 3. vsz.) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Arany János: A walesi bárdok- részlet 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez-részlet 

Romhányi: A róka és a holló – részlet (5. oszt)   

 

 

Témakörök: 

1. Petőfi Sándor élete és pályája (5.) 

2. A mese világa, jellegzetességei, mesetípusok (5.) 

3. Petőfi Sándor: János vitéz (elemző bemutatás) (5.) 

4. Arany János élete és pályája (6-7.) 

5. Arany János: Toldi (elemző bemutatás) (6.) 

6. Kölcsey Ferenc: Himnusz (elemző bemutatás) (7.) 

7. Vörösmarty Mihály: Szózat (elemző bemutatás) (7.) 

8. Petőfi Sándor: Szeptember végén (elemző bemutatás) (7.) 

9. A regény- nagyepika: Jókai egy regénye (7. ) 

10. Mikszáth Kálmán: Egy novellájának elemző bemutatása (Bede Anna tartozása/ A 

néhai bárány) (7.) 

 

 

 

6. osztályos angol nyelvi írásbeli  vizsga: 

 

Az alábbi témaköröket feldolgozó autentikus szövegek felhasználásával mérjük az 

alapkészségek – olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, nyelvhelyesség, íráskészség -  

szintjét, illetve a témakörökhöz tartozó szókincs és ismeretanyag mennyiségét. 

 

1. Család 
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2. Emberi kapcsolatok, rokonság, barátság 

3. Vásárlás, öltözködés,  

4. Környezetünk, lakhelyünk 

5. Iskola 

6. A munka világa 

7. Életmód, sport, étkezés 

8. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

9. Utazás, turizmus 

10. Tudomány és technika 

 

Ennek megfelelően változatos feladatokból összeállított tesztlapot oldanak meg a vizsgázók. 

Választható feladattípusok az olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, nyelvhelyesség 

mérésére: 

- igaz / hamis állítások 

- szövegkiegészítés 

- kérdés – felelet 

- összekevert szavak mondatba rendezése 

- feleletválasztás két vagy több lehetőségből 

- párosítás 

- egyéb 

Az íráskészség mérésére megadott terjedelmű, összefüggő szöveget kell alkotniuk, ami lehet 

levél illetve e-mail is. 

 

 

A 8. osztályos angol nyelvi szóbeli vizsga témakörei: 

A 8. évfolyam végén kötelező országos kompetenciamérés mellett szóbeli vizsgát kérünk a 

diákjainktól. Az alábbi témakörökből állítunk össze tételeket: 

 

1. Család 

2. Emberi kapcsolatok, rokonság, barátság 

3. Vásárlás, öltözködés,  

4. Környezetünk, lakhelyünk 

5. Iskola 

6. A munka világa 

7. Életmód, sport 

8. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

9. Utazás, turizmus 

10. Tudomány és technika 

 

A tételek két, egymástól független témájú részből állnak: 

A. Beszélgetés a húzott tétel alapján, folyamatos interakció a tanár és a vizsgázó között 

B. A megadott kép / képek alapján néhány mondatos, önálló témakifejtés  
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A 10. osztályos angol nyelvi írásbeli  vizsga témakörei: 

Az alábbi témaköröket feldolgozó autentikus szövegek felhasználásával mérjük az 

alapkészségek – olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, nyelvhelyesség, íráskészség -  

szintjét, illetve a témakörökhöz tartozó szókincs és ismeretanyag mennyiségét.  

 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Vásárlás, öltözködés 

4. Környezetünk 

5. Iskola 

6. A munka világa 

7. Életmód, sport, étkezés 

8. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

9. Utazás, turizmus 

10. Tudomány és technika 

 

Ennek megfelelően változatos feladatokból összeállított tesztlapot oldanak meg a vizsgázók. 

Választható feladattípusok az olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, nyelvhelyesség 

mérésére: 

- igaz / hamis állítások 

- szövegkiegészítés (szavak, mondatok visszahelyezése az eredeti szövegbe) 

- kérdés – felelet 

- összekevert szavak mondatba rendezése 

- feleletválasztás két vagy több lehetőségből 

- párosítás 

- egyéb 

Az íráskészség mérésére két megadott terjedelmű (egy rövid, egy hosszú), összefüggő 

szöveget kell alkotniuk, ami lehet levél illetve e-mail is. 

 

 

10. osztályos vizsga német nyelvből 

 A vizsga egy írásbeli feladatsorból áll, amely megírására 60 perc áll rendelkezésre. 

Részei:  

1. Olvasott szöveg értése 

2. Nyelvhelyesség 

3. Hallott szöveg értése 

4. Íráskészség 

A feladatok minden vizsgarészben a következő témakörökre épülnek: 

1. A vizsgázó személye, család 

2. Baráti kör 

3. Iskola, osztály 

4. Lakás, lakóhely 

5. Étkezés 
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6. Vásárlás 

7. Szabadidő 

8. Napirend 

9. Egészség 

10. Utazás 

Nyelvtani követelmények: 

-  gyenge igék ragozása 

- haben, sein ige ragozása 

- es gibt szerkezet 

- a kijelentő és a kérdő mondat szórendje 

- tagadás 

- elváló és nem elváló igék 

- erős igék ragozása 

- személyes és birtokos névmások 

- alárendelő összetett mondatok 

- módbeli segédigék 

- visszaható névmás 

- felszólító mód 

- Perfekt múlt idő 

- tárgy- vagy részes esetet vonzó elöljárószók 

 

A feladattípusok a középszintű érettségi vizsga feladattípusaihoz hasonlóak. 

 

 

 

Választható vizsga természettudományos tantárgyak esetében 

8. évfolyam, 10. évfolyam 

 

A vizsga projekt munka elkészítésével teljesíthető. Követelmények: önálló munka legyen, 

elektronikusan/nyomtatott formában, A/4-es formátum, fekete-fehér, összetűzött. 

Terjedelem: borítóval, forráshivatkozással, tartalomjegyzékkel, mellékletekkel együtt 

maximum 10 oldal. 

Szöveg: Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-ös sorköz, sorkizárt, normál margó. 

Az elkészült projekteket be kell mutatni. 

Témakörök: 

Biológia: 

1. Készíts bemutatót az ipolytarnóci ősmaradványokat bemutató természetvédelmi 

területről. 
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2. A mikroorganizmusok-baktériumok, vírusok, egysejtű eukarióták-esetenként súlyos, 

pusztító járványokat okoznak. Végezz gyűjtőmunkát a „leghírhedtebb” kórokozókról, 

az általuk okozott járványokról. Milyen okok vezettek a járványok kialakulásához, 

milyen-akár történelmi jelentőségű-következményei voltak? 

3. Indikátorszervezetek. Hogyan készül a városok zuzmótérképe? 

4. Készíts bemutatót a növényvilág „legjeiről”! A bemutató szempontjai lehetnek: 

legkisebbek, legnagyobbak, leginkább szűktűrésűek, stb. 

5. Keress olyan emberi alkotásokat, gépeket, technikai megoldásokat, amelyekben 

megnyilvánulnak a bionika eredményei! Legalább hármat mutass be közülük! 

Fizika: 

1. Megújuló energiaforrások. 

2. Az örökmozgó. 

3. Valamelyik mai (modern) űrszonda utazása vagy vívmányai. 

4. Kultúrtörténet (Eötvös Loránd és az Eötvös-inga). 

5. Az atomóra és jelentősége. 

Földrajz: 

1. Az iskolában működő meteorológiai állomás adatai alapján projekt készítése (legalább 

két hét adatai). 

2. Magyarország egy szabadon választott borvidékének átfogó jellemzése. 

3. Projekt a Tisza szabályozásának múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 

4. Egy a Földről megfigyelhető csillagászati jelenség bemutatása (holdfázisok, 

fogyatkozások, üstökösök, stb.). 

5. Az űrkutatás jövője. (Mars expedíció, állandó Hold bázis, űrállomás, csillagközi 

utazás).   

Kémia: 

1. Víz 

2.  Levegő 

3. Arany és ezüst 

4. A kémia fejlődése 

5. Szén 

 

 

Történelem  
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        8. évfolyam vizsgakérdések 

1. Az újkőkor változásai. 

2. A görög-perzsa háborúk. 

3. A görög demokrácia születése, Athén. 

4. A római köztársaság válsága és megoldási kísérletei. 

5. A keresztény vallás születése. 

6. A középkori város. 

7. A magyarság eredete, vándorlása és a honfoglalás. 

8. Szent István és az államalapítás. 

9. IV. Béla és a tatárjárás. 

10. I. Károly uralkodása. 

 

  

Történelem év végi szóbeli vizsga témakörei 

 

10. évfolyam 

 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 

1. Károly Róbert uralkodása. 

2. A nagy földrajzi felfedezések és következményei. 

II. Népesség, település, életmód 

3. A középkori város. 

III. Egyén, közösség társadalom 

4. A magyar nép vándorlása és a honfoglalás. 

5. Hunyadi Mátyás uralkodása. 

IV. A modern demokráciák működése 

6. Az athéni demokrácia létrejötte, intézményei. 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

7.  A kereszténység születése és elterjedése. 

8.  Szent István és az államalapítás. 

9.  Reformáció kezdete és irányzatai, katolikus megújulás. 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

10.  IV. Béla uralkodása és a tatárjárás. 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom tételsor 

10. évfolyam 

Irodalom 

 
1. A Biblia 

Fogalmak: kanonizáció, figura etymologica, szinoptikusok 

2. A magyar nyelvű irodalom kialakulása 

Fogalmak: alliteráció, rovásírás, szövegemlék 
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3. Janus Pannonius 

Fogalmak: epigramma, humanizmus, reneszánsz 

4. Balassi Bálint 

Fogalmak: virágének, Balassi-strófa, hárompillérű kompozíció 

5. Csokonai Vitéz Mihály 

Fogalmak: rokokó, deizmus, allegória 

6. Berzsenyi Dániel 

Fogalmak: elégia, negatív tájleírás/ festés, óda 

7. Kölcsey Ferenc 

Fogalmak: himnusz, metafora, parainesis 

8. Vörösmarty Mihály 

Fogalmak: egzotizmus, historizmus, keretes szerkezet 

9. Katona József 

Fogalmak: tragédia, komédia, monológ 

10. A romantika 

Fogalmak: verses regény, byronizmus, spleen-életérzés 

 

Kötelező memoriterek 

 

1. Szabadon választott 10-15 soros drámarészlet az Antigonéból vagy a Rómeó és 

Juliából vagy a Tartuffe-ből 

2. Ómagyar Mária- siralom 5 versszak, vagy Halotti beszéd- részlet 

3. Janus Pannonius: Pannonia dicsérete, Egy dunántúli mandulafáról 

4. Balassi: Hogy Juliára talála… 

5. Csokonai: A reményhez vagy Az estve–részlet 

6. Berzsenyi: A közelítő tél 

7. Kölcsey: Himnusz 

8. Vörösmarty: Szózat 

 

Figyelem! Ezek a témakörök, nem a tételek! A szóbelin egy témakör két kérdést tartalmaz, 

amiből választani lehet! A fogalmak és a memoriterek kötelezőek! Egy irodalmat és egy 

magyar nyelv tételt húz a vizsgázó, illetve egy memoritert! 

 

 

 

Magyar nyelv 

 

1. Hangtan 

A hang, betű, fonéma, magánhangzó és mássalhangzó, törvényeik 

 

2. Szóelemek 

Tőmorféma, toldalékmorféma, képző, jel, rag, az igejelek, névszójelek 

 

3. Alapszófajok 

A szófaji csoportok, jellemzőik, felismerésük 
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4. Szintagmák 

Hozzárendelő, alárendelő, mellérendelő szintagmák, fajtáik 

 

5. Mondatok 

A mondat csoportosítása modalitásuk szerint, mondatok szerkezete, jellemzőik, csoportjaik 

 

6. A kommunikáció és tömegkommunikáció 

A kommunikáció résztvevői, funkciói, tényezői, a tömegkommunikáció, sajtóműfajok, 

tájékoztató és véleménynyilvánító sajtóműfajok 

 

7. Szókészlet  

Szóalkotási módok, szóképzés, összetett szavak, ritkább szóalkotási módok 

 

8. Helyesírási rendszerünk 

Helyesírási alapelveink, fontosabb helyesírási szabályok, tulajdonnevek helyesírása 

 

 

9. Jel és jelentéstan 

Hangalak, jelentés, jel, azonos alakú, hasonló alakú, szinonima, ellentétes jelentésű, 

többjelentésű, hangutánzó és hangulatfestő szavak 

 

10. Szövegtan 

Jelentéstani és grammatikai kapcsolóelemek a szövegben, a különböző szövegtípusok, 

jellemzőik 

 

 

 

Vizsga témakörök matematikából – 10. évfolyam 

Halmazok 

Osztó, oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

Egész kitevőjű hatványok, számok normálalakja 

Nevezetes szorzatok, szorzattá alakítások 

A négyzetgyökvonás és azonosságai 

Az n-edik gyök fogalma és azonosságai 

Függvények 

Első- és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Első- és másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek 

Másodfokúra visszavezethető egyenletek 

Gyöktényezős alak, Viète-képletek 

Összefüggések a háromszög oldalai, szögei, oldalai és szögei között 

Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai 

Pitagorasz-tétel 

Egybevágósági transzformációk, háromszögek egybevágósága 

Párhuzamos szelők, szelőszakaszok tétele 
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Középpontos hasonlóság, hasonlóság 

A háromszög területének néhány kiszámítási módja 

Konvex sokszög átlóinak száma, belső és külső szögei, területe 

Középponti és kerületi szögek 

Húrnégyszögek, érintőnégyszögek 

Körhöz húzott érintő- és szelő 

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák módjai alsó tagozat 

(javító, pótló, osztályozó, különbözeti vizsga) 
 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Hittan  X  

Magyar nyelvtan X   

Magyar irodalom X   

Angol nyelv X (4. évfolyam)   

Matematika X   

Természetismeret X (1-3. évfolyam) X (4. évfolyam)  

Ének   X 

Rajz   X 

Informatika   X 

Technika   X 

Testnevelés   X 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák módjai felső tagozat 

(javító, pótló, osztályozó, különbözeti vizsga) 
 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Hittan X   

Magyar nyelvtan X   

Magyar irodalom X   

Történelem  X  

Angol nyelv X   

Német nyelv X   

Matematika X   

Természetismeret  X  

Biológia  X   

Földrajz  X  

Fizika X   

Kémia X   

Ének   X 

Rajz   X 

Informatika   X 

Technika   X 
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Testnevelés   X 

 

 

 
 

Tanulmányok alatti vizsgák a gimnáziumban 
(javító, pótló, osztályozó, különbözeti vizsga) 

 

         TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBEL
I 

PROJEKTMUNK
A 

IDŐTARTAM GYA
K 

1. IRODALOM  X  MAX.15 PERC  

2. MAGYAR 
NYELV 

 X  60 PERC  

3. TÖRTÉNELEM  X  MAX.15 PERC  

4. MATEMATIKA X   60 PERC  

5. ANGOL 
NYELV 
(előrehozott 

érettségi 

esetén) 

X  
(12.ÉVF.60 
PERC) 

(X) 
(11.ÉVF. 
(15PERC
) 

   

6. NÉMET NYELV 
7. (előrehozott 

érettségi 
esetén) 

X  
(12.ÉVF.60 
PERC) 

(X) 
(11.ÉVF. 
(15PERC 

   

8. BIOLÓGIA X   45 PERC  

9. KÉMIA X   45 PERC  

10. FIZIKA X   45 PERC  

11. KÉMIA X   45 PERC  

12. FÖLDRAJZ X   45 PERC  

13. RAJZ   X   

       12.  HITTAN  X  MAX. 15 
PERC 

 

13. ÉNEK-ZENE  X  MAX.15 PERC  

14. TECHNIKA   X   

15. TESTNEVELÉ
S 

    X 

16. RENDÉSZETI 
ISMERETEK 

X     

17. TERMÉSZETIS
-MERET 

X     

18. TÁRSADALOM
ISMERET 

 X    

19. FILOZÓFIA  X    

20. MÉDIAISMERE
T 

  X   

21. MŰVÉSZETEK   X   

22. INFORMATIKA    45 perc x 
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TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGAKÖVETELMÉNY 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

ALSÓ TAGOZAT 

Hittan 1. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 

A tanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy ki teremtette a világot, kicsoda Jézus Krisztus.  

Ismernie kell Jézus életének főbb eseményeit.  

Tudnia kell beszélni a nagyobb egyházi ünnepekről.  

Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető imádságokat. 

A vizsga módja: szóbeli 

Tételek: 

1. A; Isten családot adott nekünk 

B; Reggeli ima 

2. A; Isten gondoskodik rólunk 

B; Esti ima 

3. A; Isten ránk bízta a világot 

B; Étkezés előtti ima 

4. A; Sokfélék vagyunk 

B; Étkezés utáni ima 

5. A; Isten örök életet adott nekünk 

B; Mi Atyánk 

6. A; Advent 

B; Üdvözlégy 

7. A; Jézus megszületett 

B; Dicsőség 

8. A; A bölcsek hódolata 

B; Oltalmad alá futunk 

9. A; Isten ajándéka: a víz 

B; Tanítás előtti ima 

10. A; A názáreti évek 
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B; Tanítás utáni ima 

 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

 

A tanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy ki teremtette a világot, kicsoda Jézus Krisztus.  

Ismernie kell Jézus életének főbb eseményeit.  

Tudnia kell beszélni a nagyobb egyházi ünnepekről, szentekről.  

Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető imádságokat. 

A vizsga módja: szóbeli 

Tételek: 

1. A; Isten családot adott nekünk 

B; Reggeli ima 

2. A; Isten gondoskodik rólunk 

B; Esti ima 

3. A; Isten örök életet adott nekünk 

B; Étkezés előtti ima 

4. A; Jézus megszületett 

B; Étkezés utáni ima 

5. A; Jézus tanítványokat választ 

B; Mi Atyánk 

6. A; Szent Miklós 

B; Üdvözlégy 

7. A; Szent Erzsébet 

B; Dicsőség 

8. A; A feltámadás 

B; Oltalmad alá futunk 

9. A; A templom 

B; Tanítás előtti ima 

10. A; A szentmise 

B; Tanítás utáni ima 
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Hittan 2. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

A tanulónak tisztában kell lennie Jézus életének főbb eseményeivel.  

Tudnia kell beszélni a nagyobb egyházi ünnepekről.  

Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető imádságokat. 

A vizsga módja: szóbeli 

Tételek: 

1. A; Jézus megkeresztelkedése 

B; Reggeli ima 

2. A; A kánai menyegző 

B; Esti ima 

3. A; A mustármag csodája 

B; Étkezés előtti ima 

4. A; A béna meggyógyítása 

B; Étkezés utáni ima 

5. A; Lévi meghívása 

B; Mi Atyánk 

6. A; Advent 

B; Üdvözlégy 

7. A; Jézus születése 

B; Dicsőség 

8. A; A bölcsek hódolata 

B; Oltalmad alá futunk 

9. A; Jézus és a gyerekek 

B; Tanítás előtti ima 

10. A; Az elveszett bárány 

B; Tanítás utáni ima 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

A tanulónak tisztában kell lennie Jézus életének főbb eseményeivel.  

Tudnia kell beszélni a nagyobb egyházi ünnepekről.  

Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető imádságokat. 

A vizsga módja: szóbeli 
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Tételek: 

1. A; Jézus megkeresztelkedése 

B; Reggeli ima 

2. A; A béna meggyógyítása 

B; Esti ima 

3. A; Lévi meghívása 

B; Étkezés előtti ima 

4. A; Jézus születése 

B; Étkezés utáni ima 

5. A; Az elveszett bárány 

B; Mi Atyánk 

6. A; Lázár feltámasztása 

B; Üdvözlégy 

7. A; Jézus tudja mi a szenvedés 

B; Dicsőség 

8. A; Jézus feltámadása 

B; Oltalmad alá futunk 

9. A; A Szentlélek eljövetele 

B; Tanítás előtti ima 

10. A; Új élet kezdődik – A keresztség 

B; Tanítás utáni ima 

 

Hittan 3. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

A tanulónak ismernie kell a Tízparancsolatot.  

Tudnia kell beszélni a nagyobb egyházi ünnepekről.  

Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető imádságokat. 

A vizsga módja: szóbeli 

Tételek: 

1. A; Miért van a rossz? 

B; Reggeli ima 

2. A; Ábrahám útnak indul 

B; Esti ima 
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3. A; Törvények az életért 

B; Étkezés előtti ima 

4. A; Kinek szolgálsz? 

B; Étkezés utáni ima 

5. A; Tiszteld szüleidet! 

B; Mi Atyánk 

6. A; Minden élet Isten ajándéka 

B; Üdvözlégy 

7. A; Jézus születése 

B; Dicsőség 

8. A; Nem jó az embernek egyedül 

B; Oltalmad alá futunk 

9. A; Felelős vagy a dolgaidért! 

B; Tanítás előtti ima 

10. A; Légy megbízható! 

B; Tanítás utáni ima 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

A tanulónak ismernie kell a Tízparancsolatot, a főparancsot.  

Tudnia kell beszélni a nagyobb egyházi ünnepekről.  

Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető imádságokat. 

A vizsga módja: szóbeli 

Tételek: 

1. A; Ábrahám útnak indul 

B; Reggeli ima 

2. A; Tiszteld szüleidet! 

B; Esti ima 

3. A; Jézus születése 

B; Étkezés előtti ima 

4. A; Felelős vagy a dolgaidért! 

B; Étkezés utáni ima 

5. A; Légy megbízható! 

B; Mi Atyánk 

6. A; Légy nagylelkű a megbocsátásban! 

B; Üdvözlégy 
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7. A; Ima a csöndben és a zajban 

B; Dicsőség 

8. A; A mennyben is fel lesz oldva 

B; Oltalmad alá futunk 

9. A; Senkinek sincs nagyobb szeretete annál 

B; Tanítás előtti ima 

10. A; Tegyetek tanítványommá minden népet! 

B; Tanítás utáni ima 

Hittan 4. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

A tanulónak ismernie az Egyházat, a szentmise részeit és a templom liturgikus berendezését.  

Tudnia kell beszélni a nagyobb egyházi ünnepekről.  

Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető imádságokat. 

A vizsga módja: szóbeli 

Tételek: 

1. A; Az Egyház születésnapja 

B; Reggeli ima 

2. A; A küzdő Egyház 

B; Esti ima 

3. A; A szenvedő Egyház 

B; Étkezés előtti ima 

4. A; A megdicsőült Egyház 

B; Étkezés utáni ima 

5. A; Növekszik az Egyház 

B; Mi Atyánk 

6. A; Üldözik az Egyházat 

B; Üdvözlégy 

7. A; Egyházunk ma 

B; Dicsőség 

8. A; A templom 

B; Oltalmad alá futunk 

9. A; A szentmise 

B; Tanítás előtti ima 

10. A; Karácsony 

B; Tanítás utáni ima 
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Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

A tanulónak ismernie az Egyházat, a szentmise részeit és a templom liturgikus berendezését.  

Tudnia kell beszélni a nagyobb egyházi ünnepekről.  

Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető imádságokat. 

A vizsga módja: szóbeli 

Tételek: 

1. A; Az Egyház születésnapja 

B; Reggeli ima 

2. A; A megdicsőült Egyház 

B; Esti ima 

3. A; A templom 

B; Étkezés előtti ima 

4. A; A szentmise 

B; Étkezés utáni ima 

5. A; Karácsony 

B; Mi Atyánk 

6. A; Húsvét 

B; Üdvözlégy 

7. A; A bűnbánat szentsége 

B; Dicsőség 

8. A; Mária ünnepek 

B; Oltalmad alá futunk 

9. A; Árpádházi Szent Margit 

B; Tanítás előtti ima 

10. A; Szent István király 

B; Tanítás utáni ima 
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Magyar nyelv 1. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudja felismerni és írottan leírni a tanult kisbetűket! 

Tudjon másolni írottról írottra! 

Tudjon másolni 2-3 betűs szavakat nyomtatottról önállóan! 

Tudja felismerni a kis nyomtatott betű nagy írott párját! 

Tudjon szabályosan betűt alakítani és betűt kapcsolni 

A vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudja felismerni és írottan leírni a tanult kisbetűket! 

Tudjon másolni írottról írottra! 

Tudjon másolni 2-3 betűs szavakat nyomtatottról önállóan! 

Tudja felismerni a kis nyomtatott betű nagy írott párját! 

Tudjon szabályosan betűt alakítani és betűt kapcsolni 

A tanuló legyen nyitott, motivált, érdeklődő az írás tanulásában; 

Legyen előzetes képessége és ismeretei megfelelőek az írástanuláshoz; 

A finom motorikája, a szem-kéz koordinációja legyen megfelelő szintű; 

Tudja, hogy az írásnak alapvető funkcióija van a mindennapi életben. 

A tanuló ismerje és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait; 

  Írása legyen rendezett, a betűket olvashatóan alakítsa és kapcsolja. 

A tanuló másoláskor nem vét írástechnikai hibát; 

Jelölje a mondatkezdést és a mondatzárást; 

A gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt;  

Ismerje az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját;  

Ismerje az írott és nyomtatott betűket. 

 Írása legyen rendezett, pontos. 

 Jelölje helyesen a j hangot a begyakorolt szavakba.  

 Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

A vizsga módja: írásbeli 
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Magyar nyelv 2. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó és javító vizsgára 

Az írott kis- és nagybetűk szabályos alakítása, kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, rövid szavak írása.  

A hangok időtartamának jelölése. Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: szavak, 

szókapcsolatok, rövid mondatok írása.  

Hat betűnél nem hosszabb szavak látó-halló tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid mondatok írása tollbamondásra és emlékezetből. 

A vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Az írott kis- és nagybetűk szabályos alakítása, kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, rövid szavak írása.  

A hangok időtartamának jelölése. Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: szavak, 

szókapcsolatok, rövid mondatok írása.  

Hat betűnél nem hosszabb szavak látó-halló tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid mondatok írása tollbamondásra és emlékezetből. 

A tanuló felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, és a különféle 

feladatmegoldásban használja a szabályokat. 

A tanuló szükség szerint felidézi és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt 

szókészlet körében; 

A 15–20 begyakorolt szó esetében helyesen jelöli a j hangot; 

A tanult elválasztási szabályokat helyesen alkalmazza. 

A tanuló ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait; 

Tudja az ábécét és helyesen sorol betűrendbe. 

Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

A tanuló másoláskor nem vét írástechnikai hibát; 

Jelöli a mondatkezdést és a mondatzárást; 

A gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt;  

Ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját; 

Önellenőrzés alapján felismeri és kijavítja hibáit. 

Felismeri a kérdő és kijelentő mondatokat és tudja a mondatvégi írásjelet. 
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Tudja csoportosítani a magán- és mássalhangzókat. 

Tudja pótolni a hiányzó toldalékokat, betűket. 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Magyar nyelv 3. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

A kijelentő, felkiáltó, a felszólító, kérdő és az óhajtó mondatokban a beszélő szándékának 

felismerése és megnevezése, mondatvégi írásjele. 

Az elválasztás szabályainak ismerete és helyes alkalmazása. 

A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, alkalmazása írásbeli 

feladatokban. 

Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. 

Tudja felismerni és alkalmazni a magánhangzók és mássalhangzók hosszúságát és rövidségét. 

Ismerje fel rövid szövegben a főneveket! 

A vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

A kijelentő, felkiáltó, a felszólító, kérdő és az óhajtó mondatokban a beszélő szándékának 

felismerése és megnevezése, mondatvégi írásjele. 

Az elválasztás szabályainak ismerete és helyes alkalmazása. 

A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, alkalmazása írásbeli 

feladatokban. 

Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. 

Tudja felismerni és alkalmazni a magánhangzók és mássalhangzók hosszúságát és rövidségét. 

Ismerje fel rövid szövegben a főneveket! 

A tanuló legyen képes szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta nélkül, emlékezetből. Az 

írástempó fokozása mellett fontos a helyesség, az íráskép rendezettségének, esztétikumának 

értékként való elfogadása. 

A tanuló írása legyen jól olvasható; 

Írástempója lendületes, a füzetvezetése rendezett. 

A tanuló a tanító útmutatásai alapján legyen képes javítani a helyesírási hibáit. 

A tanuló felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, használja a szabályokat; 

felismeri, megnevezi és megfelelően jelöli a mondatfajtákat; 

Szófajok ismerete: főnév, köznév, tulajdonnév, határozott névelő, határozatlan névelő; névutó; 

ige; igeragozás; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; személyes névmás,  
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A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása a szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjele alkalmazása. 

A begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat; 

írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek 

Helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja. 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Magyar nyelv 4. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje fel, és tudjon maga is alkotni különböző mondatfajtákat! Használja a megfelelő 

mondat végi írásjeleket!  

Ismerje a szavak rokon értelmű megfelelőjét, és az ellentétes jelentésű párját! 

A szófajok közül ismerje fel a főnevet, igét, melléknevet! 

Tudja alkalmazni az igeidőket, legyen jártas az igeragozásban! 

Tudja a mellékneveket fokozni! 

Tudja helyesen leírni a rövid és hosszú mássalhangzós szavakat, és különbséget tegyen 

írásban is a rövid és hosszú magánhangzók között! 

A j hangot tartalmazó szavak esetében a megfelelő betűt alkalmazza! 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

A tanuló ismerje fel a tanult szófajokat! 

Tudja csoportosítani a közneveket, tulajdonneveket! 

Tudja alkalmazni a különböző igeidőket, igemódokat! 

Megfelelően használja a rövid és a hosszú magánhangzókat és mássalhangzókat a szavak 

írásakor! 

A j hangot tartalmazó szavak írásakor megfelelően használja az odaillő betűt! 

A vizsga módja: írásbeli 
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Magyar irodalom 1. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Olvasási tevékenysége motivált, érdeklődő. 

      Ismeri a magyar ábécé tanult nyomtatott kis és nagybetűit. 

Rendelkezik betű felismerési és betű összevonási képességgel  

       Képes rövid szavak elolvasására és szószerkezeteket, elolvasására és megértésére. 

       Megérti a rövid szavak jelentését és a szövegértést rajzolással bizonyítja  

      Vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Olvasási tevékenysége motivált, érdeklődő. 

Ismeri a magyar ábécé tanult nyomtatott kis és nagybetűit. 

Rendelkezik betű felismerési és betű összevonási képességgel. Képes rövid szavak elolvasására 

és szószerkezeteket, elolvasására és megértésére.  Megérti a rövid szavak jelentését és a 

szövegértést rajzolással bizonyítja. A tanuló érthetően beszél, megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszol. 

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

nyelvi formáit. Bekapcsolódik a közös tevékenységekbe, alkalmazkodik azok szabályaihoz. 

Eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében. 

Közösségi feladatot vállal, felismeri, értékeli és segíti társai ilyen irányú tevékenységét. 

A tanuló nyitott, motivált, érdeklődő az olvasás tanulásában. 

Rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és szókinccsel az olvasást, írásbeliséget illetően. 

Részképességei elérték a szükséges szintet. 

Ismeri a magyar ábécé nyomtatott kis és nagybetűit. Ismeri a betű-hang, fonéma-graféma 

megfeleltetési szabályait. Biztos betű felismerési, összevonási képességgel rendelkezik. Ismeri 

olvasással kapcsolatos erősségeit, hibáit. Rendelkezik az olvasásra, annak folyamatára 

vonatkozó szókinccsel, ismeretei az életkornak megfelelőek. Biztonsággal, pontosan olvas 

szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori sajátosságának megfelelő egyszerű, rövid 

szövegeket. 

A szöveg megértését bizonyítja a következő tevékenységekkel: Szövegfeldolgozás önállóan, 

következtetés, lényegkiemelés, események sorrendjének megállapítása képek segítségével 
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tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az életkornak megfelelő 

szinten. 

Vizsga módja: írásbeli 

 

 

Magyar irodalom 2. évfolyam 

Félévi követelmény 

Legyen magabiztos néma és hangos olvasása a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén! 

Tudja a szöveg megértését bizonyítani a következő tevékenységekkel: következtetés, 

lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az életkornak 

megfelelő szinten! 

A tanuló ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel! 

A tanuló ismerje fel, szükség esetén modellkövetéssel javítsa olvasási hibáit! 

A vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Legyen magabiztos néma és hangos olvasása a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén! 

Tudja a szöveg megértését bizonyítani a következő tevékenységekkel: következtetés, 

lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az életkornak 

megfelelő szinten! 

A tanuló ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel! 

A tanuló ismerje fel, szükség esetén modellkövetéssel javítsa olvasási hibáit! 

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

kommunikáció legalapvetőbb szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg a felnőttek és társai 

szóbeli közléseit, az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Aktivizálja szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. 

Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a 

memoritereket. 

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

és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója 

segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.  
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Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti 

érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az 

anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

A tanulóolvasási tevékenysége legyen motivált, érdeklődő; 

Ismerje a magyar ábécé nyomtatott kis és nagybetűit; 

Ismeri a betű-hang, fonéma-graféma megfeleltetési szabályait; 

Biztos betű felismerési, összevonási képességgel rendelkezik; 

Ismeri olvasással kapcsolatos erősségeit, hibáit; 

Rendelkezik az olvasásra, annak folyamatára vonatkozó szókinccsel, ismeretei az életkornak 

megfelelőek; 

Biztonsággal, pontosan olvas szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori sajátosságának 

megfelelő egyszerű, rövid szövegeket 

A tanuló hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodalmi műveket; 

Néhány verset, mondókát elmond fejből; 

A vizsga módja: írásbeli 

 

 

Magyar irodalom 3. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

Azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

Konkrét esetekben felismeri a mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket. 

Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el. 

Képes rövidebb irodalmi szövegek önálló olvasására és az olvasottak tartalmának 

elmondása. 

       A vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

Azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; Konkrét esetekben felismeri a mesére jellemző fordulatokat, 
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szókapcsolatokat, mesejellemzőket. Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő mondattal mondja el. Képes rövidebb irodalmi szövegek 

önálló olvasására és az olvasottak 

tartalmának elmondása. A tanuló értelmesen és érthetően fejezi ki gondolatait;  Használja a  

 

 

mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat;  Beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

      A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segíti. 

      A tanuló az olvasás terén motivált, érdeklődő; 

Folyékony, olvasástechnikával rendelkezik a hangos és a néma olvasás területén is, 

felismeri és javítja a hibáit; Felismeri és megérti azokat a különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről tanult; Megfelelő nyelvi tudatossággal rendelkezik; Azonosítja az 

információ forrásait, ismeri azok kezelését; Képes önálló tanulásra; Ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének jellemzőit; 

Ismer és alkalmaz néhány tanulási módot, stratégiát a különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

A szövegből történő tanulás során olvasási stratégiákat használ; 

Információt keres, kezel önállóan néhány forrásból; 

Szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: Pl.: Petőfi 

Sándor: Füstbe ment terv; illetve kortárs magyar lírikusok műveiből néhány alkotás; 

Részletek Kölcsey Ferenc: Himnusz; Petőfi Sándor: Nemzeti dal; Vörösmarty Mihály: Szózat  

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő 

szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen 

fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel 

irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A 

könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az 

ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

  

Magyar irodalom 4. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje fel, hogy a mesék mely csoportjába tartozik az olvasott irodalmi alkotás! 

Tudja felsorolni a szereplőket, a helyszínt, az események idejét! 



42 

Tudja a szöveget részekre bontani, vázlatot írni! 

Bizonyítsa mondatok megfogalmazásával, hogy megértette az olvasottakat! 

Kérdésekre helyes válaszokat adjon! 

Felismerje a szereplők tulajdonságait! 

Tudjon mesei befejezést alkotni! 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Ismerje fel a szereplőket, a pontos helyszínt, az események idejét! 

Feltett kérdésekre megfelelő választ tudjon adni! 

Tudjon vázlatot írni! 

Tudjon megfelelő címet adni! 

Bizonyítsa, hogy megérette az eseményeket! 

A szereplőkre jellemző tulajdonságokat felismerje! 

Az írói kifejezéseket megértse az adott szövegkörnyezetben! 

 

Matematika 1. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

10-es számkörben: 

- halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint 

- páros és páratlan számok megkülönböztetése 

- számok helye a számegyenesen 

- összeadás, kivonás 

- számok bontása 

- egyszerű nyitott mondatok megoldása 

- vonalak (egyenes, görbe) ismerete 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

20-as számkörben: 

- halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint 

- páros és páratlan számok megkülönböztetése 

- számok helye a számegyenesen 

- számszomszédok megnevezése 

- sorozatok folytatása 

- összeadás, kivonás 
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- számok bontása 

- egyszerű nyitott mondatok megoldása 

- római számok írása, olvasása (I, V, X). 

- a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése 

- vonalak (egyenes, görbe) ismerete 

 

A vizsga módja: írásbeli 

Matematika 2. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

100-as számkörben: 

- számok írása, olvasása 

- páros és páratlan számok megkülönböztetése 

- néhány elem sorba rendezése 

- összeadás, kivonás, szorzás, osztás 

- szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

- szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

100-as számkörben: 

- számok írása, olvasása 

- római számok írása, olvasása 

- számok ábrázolása számegyenesen 

- páros és páratlan számok megkülönböztetése 

- néhány elem sorba rendezése 

- összeadás, kivonás, szorzás, osztás 

- szorzótábla ismerete a százas számkörben 

- maradékos osztás 

- műveletek sorrendjének ismerete 

- a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése 

- szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal 

- a test és a síkidom megkülönböztetése 

A vizsga módja: írásbeli 

Matematika 3. évfolyam 
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Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

500-as számkörben: 

Tudjon természetes számokat nagyság szerint összehasonlítani és sorba rendezni. 

Tudjon növekvő és csökkenő számsorozatokat a szabályok felismerése után folytatni.  

Tudja a természetes számok egyes, tízes, százas számszomszédait megnevezni. 

Ismerje az alapműveleteket / összeadás, kivonás, szorzás, osztás/ szóban és írásban. 

Ismerje a műveletek sorrendjét. 

Tudjon szöveges feladatot értelmezni, leírni számokkal, megoldani. 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Év végi követelmény, osztályozó és javító vizsgára 

1000-es számkörben: 

- számok írása, olvasása 

- természetes számok sorbarendezése 

- számsorozatok folytatása 

- számszomszédok megnevezése 

- alapműveletek / összeadás, kivonás, szorzás, osztás/ szóban és írásban 

- műveletek sorrendje 

- szöveges feladatok értelmezése, megoldása 

- hosszúság, távolság és idő mérése 

- negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság) 

- törtek a mindennapi életben 

- a test és a síkidom közötti különbség megértése 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Matematika 4. évfolyam 

Félévi követelmény osztályozó-és javító vizsgára 

A 20000-es számkörben: 

– számok írása, olvasása 

– helyi érték, alaki érték, valódi érték 

– természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 

– mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben 

– a matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása 

– számolásfejben 

– a szorzótábla biztos ismerete  
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– összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete 

– műveleti sorrend ismerete, alkalmazása 

– írásbeli összeadás, kivonás  

– írásbeli szorzás és osztás egyjegyű számmal 

– műveletek ellenőrzése 

– szöveges feladat megoldása: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 

becslés, számolás, ellenőrzés, válasz, az eredmény realitásának vizsgálata 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Év végi követelmény, osztályozó és javító vizsgára 

A 20000-es számkörben: 

– számok írása, olvasása 

– helyi érték, alaki érték, valódi érték 

– természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 

– mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben 

– a matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása 

– számolásfejben 

– a szorzótábla biztos ismerete  

– összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete 

– műveleti sorrend ismerete, alkalmazása 

– írásbeli összeadás, kivonás  

– írásbeli szorzás és osztás egyjegyű számmal 

– műveletek ellenőrzése 

– negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság) 

– törtek megnevezés, előállítása, ábrázolása, összehasonlítása 

– oszthatósági szabályok 

– a szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc  

– átváltások mértékegységek között 

– szöveges feladat megoldása: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 

becslés, számolás, ellenőrzés, válasz, az eredmény realitásának vizsgálata 

– síkidomok, testek megkülönböztetése 

– négyzet, téglalap kerületének, területének számítása 

– adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása, grafikon készítése 

A vizsga módja: írásbeli 
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Természetismeret 1. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje a leggyakoribb zöldségeket, gyümölcsöket. 

Ismerje a fás- és lágyszárú növények részeit. 

Tudja kiválogatni a háziállatokat a többi állat közül. 

Ismerje az évszakok jellemzőit. 

Ismerje az iskola helyiségeit és azok funkcióit. 

A vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje a leggyakoribb zöldségeket, gyümölcsöket. 

Ismerje a fás- és lágyszárú növények részeit. 

Tudja kiválogatni a háziállatokat a többi állat közül. 

Tudja sorrendben az évszakokat, a hónapokat és a hét napjait. 

Ismerje az évszakok jellemzőit. 

Ismerje az iskola helyiségeit és azok funkcióit. 

Tudja megnevezni a testrészeket. 

Tudja megnevezni az érzékszerveket. 

Tudjon önállóan tájékozódni az otthona és az iskola környékén. 

Tudjon biztonságosan közlekedni gyalogosan és kerékpárral. 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Természetismeret 2. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje az érzékszerveket és azok működését. 

Ismerje a körülöttünk lévő anyagok halmazállapotát. 

Ismerje az évszakokat és a hozzájuk tartozó hónapokat. 

Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a mérőeszközöket és mértékegységeket. 

Tudja megkülönböztetni egymástól a természetes és mesterséges anyagokat. 

A vizsga módja: írásbeli 
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Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje az érzékszerveket és azok működését. 

Ismerje a körülöttünk lévő anyagok halmazállapotát. 

Ismerje az évszakokat és a hozzájuk tartozó hónapokat. 

Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a mérőeszközöket és mértékegységeket. 

Tudja megkülönböztetni egymástól a természetes és mesterséges anyagokat. 

Ismerje az anyagok halmazállapotát, és e szerint tudja őket csoportosítani. 

Ismerje a víz halmazállapot-változásait (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás). 

A tanulók legyenek tájékozottak arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges 

szervezetük egészséges fejlődéséhez. 

Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. 

Tudja a környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős felhasználói magatartást. 

A megismert növényeket tudják leírni. 

Nevezzék meg a tanult állatok néhány jellemző tulajdonságát. 

Tudja, hogy az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak, növekednek, fejlődnek, 

elpusztulnak. 

A vizsga módja: írásbeli 

Természetismeret 3. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje az irányokat, a fő és mellék világtájakat. 

Tudjon tájékozódni Magyarország domborzati térképén, ismerje nagy tájait, álló és folyóvizeit. 

Ismerje lakóhelyét és nevezetességeit. 

Ismerje fel és nevezze meg lakóhelye néhány élőlényét(növények, állatok). 

Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel megfelelő sorrendben a hét napjait, a 

hónapokat és az évszakokat. 

A vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje az irányokat, a fő és mellék világtájakat. 

Tudjon tájékozódni otthon, az iskolában, az iskola környékén, a lakóhelyén, az égbolton.  

Tudjon tájékozódni Magyarország domborzati térképén, ismerje nagy tájait, álló és folyóvizeit. 

Ismerje lakóhelyét és nevezetességeit. 

Ismerje fel és nevezze meg lakóhelye néhány élőlényét (növények, állatok). 

Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel megfelelő sorrendben a hét napjait, a 

hónapokat és az évszakokat. 

Tudjon méréseket végezni, a mérési eredményeket helyesen lejegyezni. Használja helyesen 
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a mértékegységeket.  

Tudja jellemezni az időjárást (aktuális, évszakoknak megfelelő) az időjárási elemek 

segítségével. 

Tudjon különbséget tenni az anyagok neve, tulajdonságai és változásai között.  

Ismerje az anyag halmazállapotait és azok néhány jellemzőjét.  

Vegye észre az élettelen környezetben végbemenő változásokat. Használja helyesen az oldódás, 

olvadás szavakat.  

Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze lakóhelyének egy-egy gyakori élőlényét a növények, 

gombák, rovarok, madarak, emlősök csoportjából. Tudjon példákat hozni az élőlények közötti 

kapcsolatokra.  

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

Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat.  

Ismerje néhány fontosabb szerv nevét és működését.  

A vizsga módja: írásbeli 

Természetismeret 4. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 

Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze lakóhelyének egy-egy gyakori élőlényét a növények, 

rovarok, madarak, emlősök csoportjából.  

Tudjon példákat hozni az élőlények közötti kapcsolatokra.  

Nevezze meg az élőlények életműködéseit és életfeltételeit.  

Bizonyítsa példákkal az élőlények alkalmazkodását a környezet változásaihoz.  

A vizsga módja: szóbeli 

Szóbeli tételsor 

1. Ismertesd a petúnia növény testfelépítését! 

2. Hasonlítsd össze a paradicsom és a paprika növényt! 

3. A fa részei és az egyes részek szerepe. 

4. Milyen gyümölcsöket termesztenek hazánkban? Tárolásuk, tartósításuk. 

5. Milyen gabonaféléket termesztenek szántóföldjeinken? Jellemezz egyet! 

6. Beszélj az éticsiga testfelépítéséről, szaporodásáról, táplálékáról! 

7. Mondd el a rovarok jellemző tulajdonságait! 

8. Milyen tulajdonságok jellemzik a madarakat? 

9. Jellemezd a kutyát! /élőhelye,őse,testfelépítése,tápláléka,szaporodása,életmódja/ 

10. Jellemezd a lovat! /élőhelye,őse,testfelépítése,tápláléka,szaporodása,életmódja/ 
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Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 

Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze lakóhelyének egy-egy gyakori élőlényét a 

növények,rovarok, madarak, emlősök csoportjából.  

Tudjon példákat hozni az élőlények közötti kapcsolatokra.  

Nevezze meg az élőlények életműködéseit és életfeltételeit.  

Bizonyítsa példákkal az élőlények alkalmazkodását a környezet változásaihoz.  

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

környékén, a lakóhelyén, az égbolton.  

Ismerje a felszíni formák jelölését. Tájékozódjon elemi szinten Magyarország domborzati 

térképén.  

Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit.  

Tájékozódjon jól saját testén. 

Nevezze meg és jellemezze a főbb életszakaszokat. 

Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat. 

Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen tudatában 

ezek káros következményeivel. 

Cselekedjen a természet megóvása érdekében. 

Legyen képes a kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszolni. 

A vizsga módja: szóbeli 

 

 

Angol nyelv 4. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Szókincs: Terjedjen ki a tudása a számok, színek, testrészek, család, cselekvések, idő, 

mindennapi szokások, napok nevei, állatok, hónapok témakörökben idegen nyelvű 

témakörökre.  
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Nyelvtan: Ismerje fel a nyelvtani mondatokban a megfelelő nyelvtani struktúrát, és tudja azt 

alapvetően alkalmazni. Nyelvtani szerkezetekben terjedjen ki a tudása a Have got/has got, 

többes számú főnevek, birtokos esetek, és az angol idő kifejezés témáira.  

Olvasás: Tudjon dekódolni alapvető mondatokat, instrukciókat.  

Írás: Tudjon leírni helyesen szavakat, egyszerűbb mondatokat és nyelvtani alakokat.  

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Szókincs: Ismerje a városrészek, boltok neveit, ruhák neveit.  

Tudjon elszámolni 100-ig angolul. Ismerje az alapvető ételeket, mennyiségeket, sportokat.  

Tudja megnevezni kedvenceit ezen idegen szavak közül. Ismerje meg a külső tulajdonságok 

illetve megjelenések neveit, tudjon magáról mondani egyszerű mondatot.  

Tudjon különbséget tenni idegen nyelven a méretek között.  

Nyelvtan: Megismerkedik a helyhatározók helyes használatával, a többes számú főnevekkel, a 

some/any mennyiségkifejező szavakat helyesen tudja használni. Tudja alkalmazni a 

melléknévfokozást. Olvasás: kisebb történeteket, párbeszédeket el tud olvasni, megérti azokat 

és a hozzá tartozó feladatokat meg tudja csoportosan. Kisebb segítséggel tud már fordítani.  

Írás: Tud magáról, illetve családtagjairól, vagy barátairól írni egyszerű mondatokat. Felismeri 

a szavak helyes írásképét, önállóan másol, ír. 

 

 

Ének-zene 1. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, dallam hűen, pontos ritmussal énekelni a tanult dalok közül.  

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Ismerje az elemi ritmusértékeket: negyed és nyolcad értékűhang, negyedértékű szünet neve, 

jele, reprodukálása. 

Tudja az ismert dallami fordulatokat kézjellel énekelni, tanári irányítással. 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Szólj síp, szólj.., 

Ég a gyertya, ég.., 

Hol jártál, báránykám  

Ha én cica volnék  

Benn a bárány, kinn a farkas  

Hogy a csibe?  

Héja, héja  
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Bújj, bújj medve  

Rózsa szirma harmatos  

Hej, a sályi piacon  

Sötétes az erdő 

Egyél libám, egyél már  

Aludj baba, aludjál  

Hull a pelyhes fehér hó  

Sári néni  

Országúton nagy a hó  

A hajnali harangszónak  

2. Ritmusvisszhang(25%) 

3. A tanult szó-mi hangok éneklése kézjellel, dallamfordulatokkal, tanári megsegítéssel (25%) 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, dallam hűen, pontos ritmussal énekelni a tanult dalok közül.  

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Ismerje az elemi ritmusértékeket: negyed és nyolcad értékű hang, negyedértékű szünet neve, 

jele, reprodukálása. 

Tudja az ismert dallami fordulatokat kézjellel énekelni, tanári irányítással. 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Nyuszi ül a fűben  

Mackó, mackó 

Itt a farsang 

Egy kis malac 

Sándor napján 

Csipp, csepp 

Háp, háp, háp 

Fecskét látok 

Fejem, vállam 

Nád alól és köd alól  

A pünkösdi rózsa  

Gyertek lányok  

Eresz alól  

2. Ritmusvisszhang (25%) 
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3. A tanult szó-mi hangok éneklése kézjellel, dallamfordulatokkal, tanári megsegítéssel (25%) 

 

Ének-zene 2. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, dallam hűen, pontos ritmussal énekelni a tanult dalok közül.  

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Tudja a ritmusmotívumokat folyamatosan olvasva hangoztatni a kettes ütemben. 

Tudja az ismert pentaton dallamokat énekelni kézjellel. 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Anyám, édesanyám.. 

Éliás, Tóbiás 

Megy a kocsi, fut a kocsi 

Pacikám, paripám 

Ti csak esztek, isztok.. 

Méz, méz, méz.. 

Hervad már a lombnak.. 

Elvesztettem zsebkendőmet.. 

Este van már nyolc óra  

Hull a hó... 

Cifra palota 

Katalinka szállj el 

A part alatt 

2. Ritmusvisszhang2/4-es ütemben (25%) 

3. A tanult lá-szó-mi-ré-dó hangok éneklése kézjellel, dallamfordulatokkal, tanári 

megsegítéssel (25%) 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, dallam hűen, pontos ritmussal énekelni a tanult dalok közül.  

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Tudja a ritmusmotívumokat folyamatosan olvasva hangoztatni a kettes ütemben (fél, negyed, 

nyolcad érték és annak megfelelő szünetek). 

Tudja az ismert pentaton dallamokat énekelni kézjellel. 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 
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Siess libám begyet rakni  

Ti csak esztek, isztok..,  

Méz, méz, méz..,  

Hervad már a lombnak..,  

Elvesztettem zsebkendőmet..,  

Este van már nyolc óra  

Hull a hó...,  

Mély erdőn..,  

Száraz tónak nedves partján  

Tekereg a szél  

Van nékemegy kedves furulyám  

Virágos kenderem  

Virágéknál ég a világ.,  

Zöld erdőben a tücsök  

2. Ritmusvisszhang2/4-es ütemben (25%) 

3. A tanult lá-szó-mi-ré-dó hangok éneklése kézjellel, dallamfordulatokkal, tanári 

megsegítéssel (25%) 

 

Ének-zene 3. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, dallam hűen, pontos ritmussal énekelni a tanult dalok közül.  

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni. (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa) 

Tudja az ismert olvasógyakorlatokból a pentaton dallamokat énekelni kézjellel (tanítói 

segítséggel). 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Hajlik a meggyfa 

Cickom, cickom 

A tokaji szőlőhegyen 

Ettem szőlőt 

Volt nekem egy kecském 

Három szabó legények 

Itt ül egy ki kosárba 
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Hopp Juliska 

Megismerni a kanászt 

Házasodik a tücsök 

A faragószék nótája 

Egy boszorka van 

2. Ritmusvisszhang4/4-es ütemben (25%) 

3. A tanult mi-ré-dó-lá,-szó, hangok éneklése kézjellel, dallamfordulatokkal, tanári 

megsegítéssel (25%) 

 

 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, dallam hűen, pontos ritmussal énekelni a tanult dalok közül.  

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni. (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa) 

Tudja az ismert olvasógyakorlatokból a pentaton dallamokat énekelni kézjellel (tanítói 

segítséggel). 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Hatan vannak 

Nád a házam teteje 

A, a, a, a farsangi napokban 

Ugyan, édes komámasszony 

Hej Jancsika, Jancsika 

Hej, tulipán, tulipán 

Serkenj fel, kegyes nép 

Megfogtam egy szúnyogot 

Két szál pünkösdrózsa 

Sárga csikó, csengő rajta 

Én elmentem a vásárba 

Szélről legeljetek 

2. Ritmusvisszhang4/4-es ütemben (25%) 

3. A tanult mi-ré-dó-lá,-szó, hangok éneklése kézjellel, dallamfordulatokkal, tanári 

megsegítéssel (25%) 
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Ének-zene 4. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, dallam hűen, pontos ritmussal énekelni a tanult dalok közül.  

Tudja átélni a dalt a hangulatnak megfelelően. 

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa, nyújtott ritmus). 

Tudja az ismert olvasógyakorlatokból a pentaton dallamokat énekelni kézjellel (tanítói 

segítséggel). 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Hej, Jancsika, Jancsika 

Csömödéri faluvégen 

Egy kis malac 

A juhásznak jól van dolga 

Láttál-e már valaha 

Á, bé, cé, dé 

Hej, Vargáné 

Sárga csikó 

Béreslegény 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 

Luca, Luca, kitty-kotty 

Óra-kánon 

 2. Ritmusvisszhang3/4-es ütemben (25%) 

3. A tanult szó, - lá,- ti,- dó - ré - mi - fá - szó - lá - ti hangok éneklése kézjellel, 

dallamfordulatokkal, tanári megsegítéssel.(25%) 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, dallam hűen, pontos ritmussal énekelni a tanult dalok közül.  

Tudja átélni a dalt a hangulatnak megfelelően. 

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa, éles és nyújtott ritmus). 
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Tudja az ismert olvasógyakorlatokból a pentaton dallamokat énekelni kézjellel (tanítói 

segítséggel). 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Nézd meg, lányom 

Kősziklán felfutó 

Hej, tulipán, tulipán 

Szép szakmári lányok 

Himnusz 

De szeretnék hajnalcsillag lenni 

Új a csizmám 

Szent Gergely doktornak 

A pilisi hegy alatt 

Ó, mely sok hal 

Szánt a babám 

Erdő mélyén 

2. Ritmusvisszhang3/4-es ütemben (25%) 

3. A tanult szó, - lá,- ti,- dó - ré - mi - fá - szó - lá - ti hangok éneklése kézjellel, 

dallamfordulatokkal, tanári megsegítéssel.(25%) 

 

 

Rajz 1. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 

Tudjon az életkorának megfelelő, felismerhető ábrázolást készíteni! 

Tudjon a képalkotó tevékenységek közül személyes, kifejező alkotásokat létrehozni! 

Tudja a felszerelését rendben tartani! 

Feladatok: 

1. Rajzolj egy iskolatáskát, ceruzát, pöttyös labdát! 

2. Rajzold le, hogy nézhetnek ki  A 3 kismalac mese  malackáinak erdőben álló házai! 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon az életkorának megfelelő, felismerhető ábrázolást készíteni! 

Tudjon a képalkotó tevékenységek közül személyes, kifejező alkotásokat létrehozni! 

Tudja a felszerelését rendben tartani! 
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Tudjon a képzelő erő segítségével felismerhető ábrázolást készíteni! 

Tudja a környezetét megfigyelni és azt lerajzolni! 

Feladatok: 

1. Rajzolj le egy gyereket az évszaknak megfelelő ruhában! 

2. Rajzold le, milyen játszótéren szeretnél játszani, és kikkel! 

 

 

Rajz 2. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon az életkorának megfelelő, felismerhető ábrázolást készíteni! 

Tudjon a képalkotó tevékenységek közül személyes, kifejező alkotást létrehozni! 

Tudja a forma, szín, vonal, térbeli hely és irány megfelelő használatát! 

Feladatok: 

1. Rajzolj egy cicát, templomot, kesztyűt! 

2. Rajzolj almát egy tányérra!  Vonalfélével színezd ki mindkettőt úgy, hogy jól 

megkülönböztethetőek legyenek! 

3. Rajzold le Jancsit és Juliskát az erdőben álló mézeskalács háznál! 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon a képalkotó tevékenységek közül személyes, kifejező alkotást létrehozni! 

Tudja a forma, szín, vonal, térbeli hely és irány megfelelő használatát! 

Tudjon a belső képalkotás segítségével tárgyat, képet tervezni, díszíteni! 

Tudjon érzelmeket kifejező alkotást készíteni! 

Feladatok: 

1. 1.Rajzolj egy nőt vagy férfit! Tervezz neki farsangi jelmezt! 

2. Rajzold le  „ A halász és a nagyravágyó felesége” c. mese egyik jelenetét! 

 

Rajz 3. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon élményt, emléket kifejezően lerajzolni! 

Tudja a térbeli helyeket, nézőpontokat helyesen használni! 

Tudja a színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásának használatát! 

Feladatok: 

1. Rajzold le a házatokat az utca felöli nézetben! A színekkel érzékeltesd, melyik 

évszakban látjuk! 

2. Rajzolj egy gyereket, anyukát és nagypapát! 
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Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon élményt, emléket kifejezően lerajzolni! 

Tudja a térbeli helyeket, nézőpontokat helyesen használni! 

Tudja a színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásának használatát! 

Tudjon vizuális ritmust művészi eszközökkel, színekkel kifejezni! 

 

Feladatok: 

1. Rajzold le a tantermet felülnézetből! 

2. Rajzold le nagymama házát és virágos kertjét! 

3. Tervezz egy mintás terítőt! 

 

Rajz 4. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon élményt, emléket figurális elemekkel kifejezően lerajzolni! 

Tudja a térbeli helyeket, nézőpontokat helyesen használni! 

Tudja a színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásának használatát! 

Tudja a tárgyakat népi motívumokkal díszíteni! 

Feladat: 

1. Rajzold le Ludas Matyit és Döbrögit, amikor az erdőben a vastag fát megtalálják! Ügyelj 

a testi jellemzőik, öltözékük és arckifejezésük ábrázolására! 

2. Rajzolj egy vázát, és díszítsd népi motívumokkal! 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudja a térbeli helyeket, nézőpontokat helyesen használni! 

Tudja a színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásának használatát! 

Tudjon a megjelenítés során árnyalt vonalakkal, tónusokkal, színekkel, formával helyesen 

ábrázolni! 

Tudjon vizuális kompozíciót ábrázolni! 

Feladat: 

1. Rajzolj vázát virágcsokorral! Törekedj az élethű ábrázolásra! 

2. Tervezz plakátot a vizek hasznáról! 
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Technika 1. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon zöldséget, gyümölcsöt alakítani képlékeny anyagból.  

Ismerje a gömbölyítést, lapítást, kúposítást, bemélyítést, mint megmunkálást. 

Tudja helyesen, balesetmentesen használni az ollót. 

A kivitelezés során az esztétikum érvényesüljön. 

A vizsga módja: Gyakorlati 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon zöldséget, gyümölcsöt alakítani képlékeny anyagból.  

Ismerje a gömbölyítést, lapítást, kúposítást, bemélyítést, mint megmunkálást. 

Tudja helyesen, balesetmentesen használni az ollót. 

A kivitelezés során az esztétikum érvényesüljön. 

Tudja a papírt alakítani tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

Ismerje a gyalogos közlekedés alapszabályait. Ismerje a közlekedési jelzőlámpákat, a gyalogos 

közlekedésnél a jelentős jelzőtáblákat. 

Ismerje a biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályait. 

Ismerje a napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységének és ünnepi alkalmaknak 

megfelelő öltözködést. 

Tudja egy öltöztetőbaba modell ruhatárának megrajzolását. 

A vizsga módja: gyakorlati 

Technika 2. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon tárgyakat alakítani képlékeny anyagból.  

Ismerje a gömbölyítést, lapítást, kúposítást, bemélyítést, mint megmunkálást. 

Ismerje fel a különböző papírfajtákat. Ismerje az alaphajtásokat.  

Tudjon origamit készíteni minta segítségével. 

Tudja helyesen, balesetmentesen használni az ollót, a munkadarabot egyre önállóbban tudja 

elkészíteni a műveleti sorrend betartásával. A kivitelezés során az esztétikum érvényesüljön. 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon tárgyakat alakítani képlékeny anyagból.  

Ismerje a gömbölyítést, lapítást, kúposítást, bemélyítést, mint megmunkálást. 

Ismerje fel a különböző papírfajtákat. Ismerje az alaphajtásokat.  
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Tudja a papírt alakítani tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

Tudjon origamit készíteni minta segítségével. 

Tudja helyesen, balesetmentesen használni az ollót, a munkadarabot egyre önállóbban tudja 

elkészíteni a műveleti sorrend betartásával. A kivitelezés során az esztétikum érvényesüljön. 

Ismerje a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, közlekedési táblákat. 

Ismerje a helyes családi időbeosztást. Tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. 

Ismerjen egészséges ételeket. 

Ismerje a napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi alkalmaknak 

megfelelő öltözködést. 

Tudjon faanyagot (hurkapálca, fenyőléc) tördeléssel, darabolással, csiszolással megmunkálni. 

Tudjon építőelemekből (faépítő, Lego) építeni utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló 

elképzeléssel. 

Tudjon egyszerű fonalmunkákat sodrással, fonással, csomózással elkészíteni. 

Ismerjen egyéb kézműves technikákat, mint nemezelés, gyöngyfűzés. 

A vizsga módja: gyakorlati 

Technika 3. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudja elmondani egy napjának helyes időrendjét. 

Sorolja fel milyen tevékenységeket végez, milyen szakkörre, edzésre, különórára jár. 

Tudjon felsorolni három egészséges ételt. 

Tudja helyesen csoportosítani a lakásban található tárgyakat. 

Tudja helyesen, balesetmentesen használni az ollót, a munkadarabot egyre önállóbban tudja 

elkészíteni a műveleti sorrend betartásával. A kivitelezés során az esztétikum érvényesüljön. 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudja elmondani egy napjának helyes időrendjét. 

Sorolja fel milyen tevékenységeket végez, milyen szakkörre, edzésre, különórára jár. 

Tudjon felsorolni három egészséges ételt. 

Tudja helyesen csoportosítani a lakásban található tárgyakat. 

Tudja helyesen, balesetmentesen használni az ollót, a munkadarabot egyre önállóbban tudja 

elkészíteni a műveleti sorrend betartásával. A kivitelezés során az esztétikum érvényesüljön. 

Tudjon egyszerű használati tárgyakat, játékokat, ajándékokat készíteni természetes anyagokból 

minta vagy rajz alapján. 

Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait.  

Ismerje a közlekedési táblákat, közlekedési lámpákat. 
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Tudja az udvarias közlekedés szabályait. 

Ismerje az asztalterítés és a tálalás szabályait. 

A vizsga módja: gyakorlati 

Technika 4. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudja melyek a családi ünnepek és melyek a nemzeti ünnepek. 

Tudja mi a különbség a hétköznapi és ünnepi terítés között. 

 

Tudja milyen ételek kerüljenek az asztalra egy-egy ünnep alkalmával. (pl. karácsony) 

Tudjon elkészíteni szalvétából evőeszköztartót, ismerje elkészítésének menetét. 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudja melyek a családi ünnepek és melyek a nemzeti ünnepek. 

Tudja mi a különbség a hétköznapi és ünnepi terítés között. 

Tudja milyen ételek kerüljenek az asztalra egy-egy ünnep alkalmával. (pl. karácsony) 

Tudjon elkészíteni szalvétából evőeszköztartót, ismerje elkészítésének menetét. 

Ismerje a közlekedési eszközök csoportjait. 

Ismerje a közlekedési táblákat, közlekedési lámpákat és útburkolati jeleket. 

Ismerje a helyi- és távolsági közlekedést. 

Tudja az udvarias közlekedés szabályai. 

Tudja a háztartásban használatos elektromos eszközök biztonságos használatát. 

Ismerje a háztartásban használatos tisztítószerek, vegyszerek helyes használatát. 

A vizsga módja: gyakorlati 

Informatika 3. évfolyam 

Osztályozó és javítóvizsga követelményei 

I. félév 

Ismerje a számítógép be-, ki kapcsolását, a billentyűzet, egér, monitor használatát. 

Tudja használni a ComLogo játékai és a Merlin, logikai és ügyességi programokat. 

Tudja használni a ComLogo Rajzkészítő programját. 

Vizsga módja: Gyakorlati 

Év vége 

Tudja használni a Paint rajzoló program alapvető funkcióit. 

Ismerje a ComLogo alapparancsokat. 

Segítséggel tudjon információt keresni az interneten. 
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Ismerje az internet veszélyeit. 

Vizsga módja: Gyakorlati 

Informatika 4. évfolyam 

Osztályozó és javítóvizsga követelményei 

I. félév 

Ismerje: 

A Windows 7 operációs rendszer grafikus felületét. 

Programok indítását, leállítását. 

Mappák létrehozását, átnevezését. 

Fájlkezelést: létrehozás, megnyitás, mentés, átnevezés. 

Legyen képes: 

Képfájlt megnyitni, módosítani a Paint programmal. 

Egyszerű rajzot önállóan elkészíteni felhasználva a rajzoló program eszközeit. 

Egyszerű szövegszerkesztővel szöveges állományt elkészíteni, menteni, megnyitni. 

A tanuló ismerje a szövegszerkesztés alapvető lehetőségeit, fogalmait. 

Vizsga módja: Gyakorlati 

Év vége 

Legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel. 

Ismerje az algoritmus hétköznapi fogalmát. 

Legyen képes problémák megoldására tanári segítséggel. 

Tudjon teknőcgrafikával ábrákat készíteni. 

Legyen képes irányított módon információt keresni. 

Ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeit és kockázatait. 

Ismerje a személyi információk és a személyes adatok fogalmát. 

Ismerje a netikett alapjait. 

Legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Vizsga módja: Gyakorlati 
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Testnevelés 1. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó és javítóvizsgára  

 

Tudjon egyszerű, 2-4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorokat egyénileg, párban és 

csoportban végrehajtani! 

Tudjon különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felületen; talajon, 

vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozatosan nehezedő feltételek mellett 

egyensúlyozni, megállni! 

Ismerje a rendgyakorlatokat! 

Ismerje a labdaérzékelő gyakorlatokat! 

Tudjon társakhoz és szabályokhoz alkalmazkodni! 

Ismerjen alap torna elemeket! 

Ismerjen statikus elemeket! 

A vizsga módja: gyakorlati 

Tudjon: 

1, egyenletes tempóban futni minimum 3-4 percig, 

2, labdát vezetni egyenes vonalban, helyben és járás közben, 

3, játékos, utánzó támaszgyakorlatokból: nyuszi ugrás, sánta róka-és pók járás, fókamászás, 

4, helyből távolugrást végrehajtani, 

5, ugrálókötelet hajtani, 

6, padon járni, padon zsugorkanyarlati átugrást, 

7, gurulóátfordulás előre guggolásból /kisgombóc/ és hátra guggolóállásból guggolásba 

érkezés, 

8, törzsemelés hason fekvésből –felülés hanyatfekvésből, 

9, szökdelések akadályok felett és azok megkerülésével,  

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon egyszerű, 2-4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorokat egyénileg, párban és 

csoportban végrehajtani! 

Tudjon különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felületen; talajon, 

vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozatosan nehezedő feltételek mellett 

egyensúlyozni, megállni! 

Ismerje a rendgyakorlatokat! 

Ismerje a labdaérzékelő gyakorlatokat! 

Tudjon társakhoz és szabályokhoz alkalmazkodni! 

Ismerjen alap torna elemeket! 
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Ismerjen statikus elemeket! 

Tudjon: 

1.  egyenletes tempóban futni minimum 3-4 percig, 

2.  labdát vezetni egyenes vonalban, helyben és járás közben, 

3.  játékos, utánzó támaszgyakorlatokból: nyuszi ugrás, sánta róka-és pók járás, 

fókamászás, 

4.  helyből távolugrást végrehajtani, 

5.  ugrálókötelet hajtani, 

6.  padon járni, padon zsugorkanyarlati átugrást, 

7.  gurulóátfordulás előre guggolásból /kisgombóc/ és hátra guggolóállásból guggolásba 

érkezés, 

8.  törzsemelés hason fekvésből –felülés hanyatfekvésből, 

9.  szökdelések akadályok felett és azok megkerülésével,  

 

Testnevelés 2. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó és javítóvizsgára  

Tudjon egyszerű, 2-4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorokat egyénileg, párban 

és csoportban végrehajtani! 

Tudjon különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felületen; talajon, 

vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozatosan nehezedő feltételek mellett 

egyensúlyozni, megállni! 

Ismerje a rendgyakorlatokat! 

Ismerje a labdaérzékelő gyakorlatokat! 

Tudjon társakhoz és szabályokhoz alkalmazkodni! 

Ismerjen alap torna elemeket! 

Ismerjen statikus elemeket! 

 

Tudjon: 

1. egyenletes tempóban minimum 4-5 percet kitartóan futni, 

2. labdát vezetni egyenes vonalban akadályok kerülésével, járás közben, 

3. helyből távolugrást végrehajtani, 

4. ugrókötélhajtás lassú haladással,  

5. gurulóátfordulás előre különböző kiinduló helyzetekből,  

6. gurulóátfordulás hátra 

7. tarkóállás, 
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8. törzsemelés hasonfekvésből 

9. felülés hanyattfekvésből, 

10. padon járás és csúszás 

11. padon zsugorkanyarlati átugrás, 

12. indiánszökdelés, ellentétes kar-láb mozgás koordinálása /helyben gyakorolva/, 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon egyszerű, 2-4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorokat egyénileg, párban és 

csoportban végrehajtani! 

Tudjon különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felületen; talajon, 

vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozatosan nehezedő feltételek mellett 

egyensúlyozni, megállni! 

Ismerje a rendgyakorlatokat! 

Ismerje a labdaérzékelő gyakorlatokat! 

Tudjon társakhoz és szabályokhoz alkalmazkodni! 

Ismerjen alap torna elemeket! 

Ismerjen statikus elemeket! 

Tudjon: 

- egyenletes tempóban minimum 4-5 percet kitartóan futni, 

- labdát vezetni egyenes vonalban akadályok kerülésével, járás közben, 

- helyből távolugrást végrehajtani, 

- ugrókötélhajtás lassú haladással,  

- gurulóátfordulás előre különböző kiinduló helyzetekből,  

- gurulóátfordulás hátra 

- tarkóállás, 

- törzsemelés hasonfekvésből 

- felülés hanyattfekvésből, 

- padon járás és csúszás 

- padon zsugorkanyarulati átugrás, 

- indiánszökdelés, ellentétes kar-láb mozgás koordinálása /helyben gyakorolva/ 
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Testnevelés 3. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó és javítóvizsgára  

Tudjon egyszerű, 2-4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorokat egyénileg, párban és 

csoportban végrehajtani! 

Tudjon különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felületen; talajon, 

vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozatosan nehezedő feltételek mellett 

egyensúlyozni, megállni! 

Ismerje a rendgyakorlatokat! 

Ismerje a labdaérzékelő gyakorlatokat! 

Tudjon társakhoz és szabályokhoz alkalmazkodni! 

Ismerjen alap torna elemeket! 

Ismerjen statikus elemeket! 

Tudjon mozogni alakzatban! 

Ismerjen gurulásokat, forgásokat! 

Ismerjen támaszhelyzeteket! 

Tudjon labdát vezetni, elkapni, átadni! 

Tudjon: 

1. egyenletes tempóban futni minimum 5-6 percig, 

2. helyből távolugrást végrehajtani, 

3. labdavezetés-szlalom kéz-és irányváltással, 

4. labdaátadások egykezes, kétkezes, 

5. ugrálókötélhajtás, 

6. szekrényugrás felguggolással, 

7. törzsemelés hasonfekvésből,  

8. felülés hanyattfekvésből, 

9. gurulóátfordulás előre-és hátra 

10. futóiskola gyakorlatai, 

11. bordásfalgyakorlatok, mászás, függeszkedés, 

12. ugrások, szökdelések akadályok fölött, 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon egyszerű, 2-4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorokat egyénileg, párban és 

csoportban végrehajtani! 
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Tudjon különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felületen; talajon, 

vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozatosan nehezedő feltételek mellett 

egyensúlyozni, megállni! 

Ismerje a rendgyakorlatokat! 

Ismerje a labdaérzékelő gyakorlatokat! 

Tudjon társakhoz és szabályokhoz alkalmazkodni! 

Ismerjen alap torna elemeket! 

Ismerjen statikus elemeket! 

Tudjon mozogni alakzatban! 

Ismerjen gurulásokat, forgásokat! 

Ismerjen támaszhelyzeteket! 

Tudjon labdát vezetni, elkapni, átadni! 

Tudjon: 

1. egyenletes tempóban futni minimum 5-6 percig, 

2. helyből távolugrást végrehajtani, 

3. labdavezetés-szlalom kéz-és irányváltással, 

4. labdaátadások egykezes, kétkezes, 

5. ugrálókötél hajtás, 

6. szekrényugrás felguggolással, 

7. törzsemelés hason fekvésből,  

8. felülés hanyattfekvésből, 

9. gurulóátfordulás előre-és hátra 

10. futóiskola gyakorlatai, 

11. bordásfalgyakorlatok, mászás, függeszkedés, 

12. ugrások, szökdelések akadályok fölött, 

 

Testnevelés 4. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó és javítóvizsgára  

 

Tudjon egyszerű, 2-4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorokat egyénileg, párban és 

csoportban végrehajtani! 

Tudjon különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felületen; talajon, 

vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozatosan nehezedő feltételek mellett 

egyensúlyozni, megállni! 

Ismerje a rendgyakorlatokat! 
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Ismerje a labdaérzékelő gyakorlatokat! 

Tudjon társakhoz és szabályokhoz alkalmazkodni! 

Ismerjen alap torna elemeket! 

Ismerjen statikus elemeket! 

Tudjon mozogni alakzatban! 

Ismerjen gurulásokat, forgásokat! 

Ismerjen támaszhelyzeteket! 

Tudjon labdát vezetni, elkapni, átadni! 

Ismerjen alap labdajátékokat! 

Feladatok: 

1. Egyenletes ütemű futás 4-5 percig. 

2. Gurulások, átfordulások tornaszőnyegen vízszintes és hossztengely mentén különböző 

kiinduló helyzetekből. 

3. Helyből távolugrás. 

4. Labdavezetés egyenes vonalban, tárgyak kerülésével. 

5. Elugrások egy lábról akadályok fölött. 

6. Szekrényen zsugor kanyarulati átugrás 

7. Futóiskola gyakorlatai 

8. Állóképesség fejlesztési feladatok: ugrások, szökdelések, felülések, függeszkedések 

9. Guggoló rajt, 30 méter futás. 

10. Ugrókötélhajtás helyben és járás közben. 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon egyszerű, 2-4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorokat egyénileg, párban és 

csoportban végrehajtani! 

Tudjon különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felületen; talajon, 

vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozatosan nehezedő feltételek mellett 

egyensúlyozni, megállni! 

Ismerje a rendgyakorlatokat! 

Tudjon társakhoz és szabályokhoz alkalmazkodni! 

Ismerjen alap torna elemeket! 

Ismerjen statikus elemeket! 

Tudjon mozogni alakzatban! 

Ismerjen gurulásokat, forgásokat! 

Ismerjen támaszhelyzeteket! 
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Tudjon labdát vezetni, elkapni, átadni! 

Ismerjen alap labdajátékokat! 

Feladatok: 

1. Egyenletes ütemű futás 4-5 percig. 

2. Gurulások, átfordulások tornaszőnyegen vízszintes és hossztengely mentén 

különböző kiinduló helyzetekből. 

3. Helyből távolugrás. 

4. Labdavezetés egyenes vonalban, tárgyak kerülésével. 

5. Elugrások egy lábról akadályok fölött. 

6. Szekrényen zsugorkanyarulati átugrás 

7. Futóiskola gyakorlatai 

8. Állóképesség fejlesztési feladatok: ugrások, szökdelések, felülések, függeszkedések 

9. Guggolórajt, 30 méter futás. 

10. Ugrókötélhajtás helyben és járás közben. 
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FELSŐ TAGOZAT 

 

Hittan 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismeri az üdvtörténet egyes eseményeit.  

Kiemelkedő nevekhez tud eseményeket kötni.  

Teremtéstörténet, Ábrahám, József, Mózes szövetségkötés története ismert előtte. 

 A Bibliáról tud gondolatot megosztani. 

Vizsga módja: Írásbeli 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Ismerje Jézus életének főbb eseményeit.  

Fel tudjon sorolni Jézus életéből történéseket, csodákat.  

El tudjon mondani legalább 1-2 példázatot.  

Tudjon 1-2 apostolhoz 1-2 jellemzőt megnevezni.  

Fontosabb meghatározásokat, fogalmakat tudjon megfogalmazni. 

Vizsga módja: Írásbeli 

 

Hittan 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Felismerje a főbb egyháztörténeti eseményeket a keresztény ókorból, a magyar 

egyháztörténelem területén István király korából.  

Tudjon kiválasztani helyes fogalom-meghatározásokat, jól körülírni egy-egy történelmi 

helyzetet, vagy jelenséget.   

A vizsga módja: írásbeli 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudjon beszélni az egyháztörténelem legfontosabb eseményeiről, különösen a magyar 

vonatkozásokról.  

Ismerjen jelentős személyeket, tudjon történelmi fogalmakat, meghatározásokat. 

A vizsga módja: írásbeli 
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Hittan 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Fontos fogalmakat felismer  

A tanult egyházi ünnepek tartalmát megfogalmazza, a naptárban megtalálja dátumát.   

Máriáról, Jézusról és a végidők témában a legjelentősebb katolikus tanítást felismeri. 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudja a tízparancsot, néhányat értelmezéssel is.  

Fel tud sorolni boldogságokat.  

Saját szavaival meg tudja fogalmazni az alapvető erkölcsteológiai fogalmakat.  

Meg tud nevezni 1-2 jeles képviselőt erről a területről. 

A vizsga módja: írásbeli 

Hittan 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Hitünk alapigazságainak meghatározásait felismerje.  

Tudjon egy-egy fontosabb jézusi példabeszédet, annak értelmezésével együtt.  

Ismerje a legfontosabb imádságokat.  

A vizsga módja: írásbeli 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Alapvető jártasságot mutat liturgia témakörében és a szentségtanban.  

Legalább a keresztségről tud beszélni. 

Ismeri a katolikus ünnepeket.  

Tudja követni a szentmise menetét.  

Tud megnevezni, meghatározni alapvető liturgikus tárgyakat, eszközöket, fogalmakat. 

A vizsga módja: írásbeli 
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Magyar nyelv 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása 

Az alapvető helyesírási szabályok  

Tájékozódás, információkeresés (betűrend) 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. 

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában, 

mondatban és szövegben 

Hangtani ismeretek; ábécé, elválasztás. 

 A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik:  

 magánhangzók, mássalhangzók; 

 magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 

 mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. 

Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség: megfigyelésük 

kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, 

illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés.  

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.  

 

1.A kommunikáció tényezői 

2.A kommunikáció funkciói/ céljai 

3.A magyar beszédhangok képzése 

4.A magánhangzók jellemzői és a magánhangzótörvények 

5.A mássalhangzók jellemzői és a mássalhangzótörvények 

 

A vizsga módja: írásbeli 

 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

1. A szóelemek 

2. A magyar helyesírás alapelvei 

3. Helyesírási szabályok (a magyar ábécé, az elválasztás, a keltezés) 

 

 

Magyar nyelv 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

1. Tudja a betűrendbe sorolás szabályait 

2. Ismerje a magán- és mássalhangzók jellemzőit 

3. Tudja megkülönböztetni az alapszófajokat 

4. Ismerje az igék jellemzőit: mód, idő, szám, személy és ragozás 

5. Ismerje a tulajdonnevek helyesírásának szabályait 

 

A vizsga módja: írásbeli 
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Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

1. 3.Névmások 

2. 4.Igenevek 

3. 5.Viszonyszók (névelő, névutó, segédige, igekötő, kötőszó, szóértékű módosítószó) 

4. 6.Mondatszók (indulatszók, mondatértékű módosítószók) 

5. A szóképzés 

 

 

Magyar nyelv 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismeri a szófajokat és helyesírásukat, különös tekintettel az igékre és a névszókra. 

Tud alaktani elemzéseket végezni. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályait.  

 

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmódját. 

A mondatfajták közlési szándékát felismerik; kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó 

mondat. 

Felismerik a mondat felépítését, szerkezetét; Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan 

mondat, állító-tagadó mondat. 

Tudják a mondatrészek szerepét, funkcióját és fajtáit; alany, állítmány, tárgy. 

 

1. Ismétlés: A szófajok 

2. A mondat fő részei 

3. Az állítmány jellemzői 

4. Az alany jellemzői 

5. A tárgy, a tárgyas szintagmák 

 

A vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

 

1. A határozók (jellemzői, kifejező szófajai, jelölése,típusai) 

2. A jelzők (jellemzői, kifejező szófajai, jelölése,típusai) 

3. A szóösszetételek fajtái, helyesírási sajátosságaik 

4. Kiselőadás készítése, a hivatkozás sajátosságai 

 

Magyar nyelv 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

A tanult szófajtani és alaktani ismereteket tudja. 

Tudja az egyszerű mondatokat elemezni. 

Tudja az összetett mondat fogalmát, felismeri az egyszerű és az összetett mondatokat.  

Meg tudja különböztetni a mellé és az alárendelő mondatokat. 

Helyesen használja az írásjeleket az összetett mondatban és végén.  

Meg tudja nevezni és felismeri a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, tudja a kötőszavakat. 

Tud alárendelő összetett mondatot elemezni, ismeri annak lépéseit. 

Felismeri az utaló és a kötőszavakat. 
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Tudja az összetett mondatokat elemezni, szerkezetét ábrázolni. 

Tud idézni, ismeri annak fajtáit és szabályait. 

 

1. Az összetett mondat fogalma, A mellérendelő és alárendelő összetett mondatok 

megkülönböztetése,  Írásjelek az összetett mondatok végén  

2. A mellérendelő összetett mondat fajtái 

3. Az alárendelő összetett mondatok elemzése 

4. Az idézés 

5. Az összetett mondatok fajtájának felismerése, a mondatrend megállapítása. 

A vizsga módja: írásbeli 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

 

1. A többszörösen összetett mondatok 

2. A nyelvváltozatok (nyelvjárások és csoportnyelvek) 

3. Gyakorlati írásbeliség- az önéletrajz és a kérvény 

 

 

 

Magyar irodalom 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Népművészeti alkotások ismerete; népköltészet, népzene, díszítőművészet, népviselet. 

El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete 

említésével három népdalt.  

Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között.  

Felismeri és megnevezi a mese műfaji jellegzetességeit. mesei kezdés-befejezés, mesei 

helyszínek, mesei szereplők, meseszámok, megszokott fordulatok, állandó kifejezések,  

népmese- műmese megkülönböztetése példákon, mesetípusok. népmese, tündérmese, 

csalimese, állatmese (fabula), meseregény, mesealak, meseformula,  

A cselekmény elemeit helyesen sorba tudja tenni. 

Petőfi néhány lírai alkotásának ismerete (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, Nemzeti dal). 

ismeri az epikai műnem jellegét (tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő); 

jellemzi a mű szereplőit; 

képes önálló szövegalkotási feladatok megoldására (különféle közlésformák; nézőpontváltás 

stb.); 

Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, 

bonyodalom, tetőpont fogalmával. 

Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni.  

Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat.  

A megjelenítés eszközeinek (az egységenkénti feldolgozás során néhány poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora, felkiáltás, kérdés). 

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

ballada, dal, rím, ritmus, konfliktus.  

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 
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Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

1. Petőfi Sándor: Az Alföld, Füstbement terv, Nemzeti dal 

2. Arany János: Családi kör, Rege  csodaszarvasról 

3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

4. A tékozló fiú története 
 

 

Magyar irodalom 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

1. Ismerje az első félév olvasmányait, verseit 

2. Ismerje az Arany János életrajzát 

3. Tudja a megismert irodalmi műfajok jellemzőit (ballada, elbeszélő költemény) 

4. Tudjon legalább két könyvnélküli verset, versrészletet 

5. Tudjon összefüggően beszélni a megismert művekről 

 

Tételsor: 

1. Arany: Rege a csodaszarvasról 

2. Kőmíves Kelemenné története 

3. A ballada jellemzői 

4. Egy szabadon választott monda elmesélése 

5. Arany János élete 

6. A Toldi keletkezése 

7. Toldi: Előhang (könyvnélküli) 

8. Toldi Miklós jellemzése 

9. Költői képek keresése a műből 

10. Egy szabadon választott részlet elmesélése a Toldi c. műből 

 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

1. Balassi Bálint: Egy katonaének 
2. Csokonai Vitéz Mihály és a felvilágosodás (Zsugori uram) 
3. A ballada műfaja: Arany János: A walesi bárdok és Kőmíves Kelemenné 
4. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 
 

 

Magyar irodalom 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismeri a mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés sajátosságait, azonosítja, elemzi 

az idő- és térviszonyokat. 

Felismeri az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet. 

Memoritereket (prózaepikai szövegrészletek) előad. 

Ismeri a hangsúlyos verselés (ütem, felező 8-as, felező 12-es) és az időmértékes verselés 

alapfogalmait; Versláb, Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, alliteráció. Szóképek: 

hasonlat, megszemélyesítés, metafora. 

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere. 

Ismeri a romantika műfaji sajátosságait: a stílusjegyek közös vonásai a művészetek különböző 

ágaiban. 

Tudja Kölcsey Ferenc életútját bemutatni: tudja a fogalmait: Az epigramma. Az időmértékes 

verselés. Az ódai műfaj; a Himnusz. 

Tudja Vörösmarty Mihály életútját bemutatni; Tudja a hazafias óda; A Szózat szerkezetét, 

verselését, memoriterét. 

Ismeri a népies –nemzeti költészet indulását: Petőfi Sándor életútját, műveit. Reszket a bokor, 

mert, A XIX. század költői, Szeptember végén, Egy gondolat bánt engemet, Nemzeti dal. A dal, 

az elégia, a rapszódia sajátosságait ismeri. 

Arany János életútját, a tanult műveit (Toldi, Családi kör) ismeri, Szondi két apródja művét 

ismeri. 

Alapismeretek a fejezetben olvasható alkotások műfaji és nyelvi sajátosságairól. 

 

1. A romantika 

A romantikus stílus jellemzői az irodalomban. 

2. -     Kölcsey Ferenc élete és költészete 

      Az ódai műfajok, a Himnusz; szerkezete, verselése, romantikus jegyek, memoriter.  

- Az időmértékes verselés, a verslábak,  

        Az epigramma 

        Költői kifejezőeszközök 

3. Vörösmarty Mihály életútja:  

A szózat szerkezete, verselése, költői kifejezőeszközök, memoriter. 

4. -     Petőfi életútja és költészete 

        A népies-nemzeti költészet jellemzői 

- A dalok műfaji jellemzői: A virágnak megtiltani nem lehet, memoriter. 

- Ars poetica: A XIX. század költői 

- A magyar táj ábrázolása: Kiskunság, vagy az Alföld című verse alapján, memoriter. 

- A Júlia-versek: Reszket a bokor és Szeptember végén, memoriter. 

- Közéleti témájú versek: Egy gondolat bánt engemet, Nemzeti dal, A rapszódia 

műfaji jellemzői, memoriter. 

 

5. Janus Pannonius élete, az epigramma 

Vizsga módja: Szóbeli 
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Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

 

1. Petőfi Sándor pályaképe, A Tisza 
2. Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 
3. Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 
4. Arany János pályaképe: A fülemile, Szondi két apródja 
5. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány  
6. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

 

Magyar irodalom 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Az avantgárd művészeti irányzatokat ismeri. 

Ismeri a Nyugat folyóirat szerepét a magyar irodalomban, annak korszakait, szerzőit. 

Ismeri Ady életútját, művei közül: Góg és Magóg fia vagyok én, Sem utódja, sem boldog őse, 

A magyar Ugaron, Párisban járt az Ősz, Lédával a bálban, Őrizem a szemed, Dózsa György 

unokája vagyok, A föl-földobott kő című versét. Ismeri a motívum, a szimbólum szerepét a 

versekben. 

Ismeri Móricz Zsigmond életútját, Hét krajcár című művét, valamint a Légy jó mindhalálig 

című regényét. 

Ismeri Babits Mihály életútját, tud önéletrajzot írni, ismeri a költő Messze…messze és Hazám 

című versét. 

Ismeri Juhász Gyula életútját, Magyar táj magyar ecsettel és Milyen volt című versét, a szonett 

sajátosságait. 

Az epikai művek formai jellemzőit a tanult műveken be tudja mutatni. Ismeri a tételmondat 

szerepét, helyét a művekben. 

Felismeri a szóképeket, nyelvi alakzatokat, a rímelést és a verselési módot, a szinesztéziát, 

áthajlást. 

értelmezni tudja a novellaszerkezet, az elbeszélői nézőpont értelmezését. 

Tud lényeget kiemelni, vázlatot készíteni. 

 

1. A 19. század második és a 20. század első felének művészet-felfogása. A korszakban 

megjelenő legfontosabb irányzatok rövid jellemzése. (A szimbolizmus, az 

impresszionizmus, a szecesszió és az avantgárd) 

2. A Nyugat megalakulása, arculata, jelentősége, legfontosabb alkotói, korszakai. 

3. Ady Endre életútja és költészete, memoriterek 

Küldetéstudat: Góg és Magóg fia vagyok én 

Tájversek: A magyar Ugaron 

Élet-halál versek: Párisban járt az ősz 

Szerelmes versek: Lédával a bálban, Őrizem a szemed 

Forradalmi versek: Dózsa György unokája, A tűz csiholója 

Magyarság versek: A föl-földobott kő 

4. Móricz Zsigmond életútja, Hét krajcár; A novellaszerkezet, az elbeszélői nézőpont, 

epikus művek szerkesztésmódja. 
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5. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, A regény kora és tere, helyszínei, konfliktusok 

a műben. A regény, epikus művek szerkesztésmódja. 

6. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig : Szereplők, jellemzések, sorsok, jellemek, 

kapcsolatok, indítékok bemutatása. A regény, a jellemzés eszközei, epikus művek 

szerkesztésmódja. 

 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

 

1. Juhász Gyula: Tiszai csönd, Milyen volt… 

2. Babits Mihály: Új leoninusok 

3. Kosztolányi Dezső: A kulcs, Akarsz-e játszani? 

4. Tóth Árpád: Körúti hajnal 

5. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (egy novella) 

6. József Attila pályaképe: Tiszta szívvel, Születésnapomra 

7. Radnóti Miklós: Nem tudhatom, Hetedik ecloga, Erőltetett menet 

 

 

Történelem 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Az értelmező kulcsfogalmak tanári segítséggel való bemutatása, a tartalmi kulcsfogalmak 

helyes használatának képessége, a fogalmak, adatok legalább 40%-nak ismerete.  

Tájékozódás térben és időben, az atlasz és az időszalag használatának képessége, eligazodás a 

különböző történelmi korok között, a történelmi változások jelentőségének felismerése.  

Az állampolgári ismeretek rész esetében a fogalmak helyes használata, a média hatásainak, és 

a befolyásolás alapvető eszközeinek ismerete. 

Biztos eligazodás a különböző történelemi korok között, egyszerű kronológiai számítások.  

Helyek megtalálása az atlaszban.  

Egyszerűbb szövegek feldolgozása, a valóságos és mondai elemek megkülönböztetése.  

Kérdések feltevése különböző témákkal kapcsolatban. 

Tételek: 

 A Nílus völgyében 

 Miről mesélnek az ókori görög mítoszok? 

 Olümposztól Olümpiáig 

 Hétköznapok Athénban és Spártában 

 A görög–perzsa háborúk 

 Athén virágkora 

 Nagy Sándor a világhódító 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Biztos eligazodás a különböző történelemi korok között, egyszerű kronológiai számítások.  

Helyek megtalálása az atlaszban.  

Egyszerűbb szövegek feldolgozása, a valóságos és mondai elemek megkülönböztetése.  

Kérdések feltevése különböző témákkal kapcsolatban. 
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Tételek: 

 Történetek Róma alapításáról és harcairól 

 Róma a császárok korában 

 Földesurak és jobbágyok 

 A városi levegő szabaddá tesz (középkori városok) 

 Honfoglalás 

 Államalapítás, I. (Szent) István  

 Tatárjárás 

 

 

Történelem 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Egyszerűbb korabeli források feldolgozása.  

Vázlat készítése tanári segítséggel.  

Történelmi események sorrendbe állítása, egyszerűbb, párhuzamos történésekkel kapcsolatos 

következtetés levonása. 

Tételek: 

 Az aranyforint atyja 

 Magyar király, német-római császár 

 Hunyadi János, a törökverő 

 Mátyás, az igazságos 

 A mohácsi csata 

 Felfedezők a tengereken 

 A Napkirály udvara 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Egyszerűbb korabeli források feldolgozása.  

Vázlat készítése tanári segítséggel.  

Történelmi események sorrendbe állítása, egyszerűbb, párhuzamos történésekkel kapcsolatos 

következtetés levonása. 

Tételek: 

 A három részre szakadt ország 

 A Rákóczi szabadságharc 

 A francia forradalom 

 Napóleon tündöklése és bukása 

 Ipari forradalom 

 Széchenyi István élete és munkássága 
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 Az 1848-49. forradalom és szabadságharc 

 

 

 

 

Történelem 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

A diáknak képesnek kell lennie a történelmi személyek korabeli és utólagos megítélésének 

megkülönböztetésére, az okok megértésére.  

Összefüggő feleletben tudjon számot adni a tudásáról.  

Területi változásokat le tudjon olvasni a térképről. 

Tételek: 

 A nemzetállamok kora 

 A lehetőségek hazája, az Amerikai Egyesült Államok 

 Magyarország az önkényuralom éveiben 

 Beköszöntenek a boldog békeidők 

 Oktatás és egészségügy a dualizmus korában 

 A sokarcú város: Budapest. Magyarország városiasodása 

 A gyarmatbirodalmak kora 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

A diáknak képesnek kell lennie a történelmi személyek korabeli és utólagos megítélésének 

megkülönböztetésére, az okok megértésére.  

Összefüggő feleletben tudjon számot adni a tudásáról.  

Területi változásokat le tudjon olvasni a térképről. 

Tételek: 

 Az első világháború  

 Párizs környéki békék, Trianon 

 A sztálini Szovjetunió 

 Beköszöntenek a boldog békeidők 

 A Harmadik Birodalom 

 A Horthy-korszak 

 A második világháború 

Történelem 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Az állampolgári ismeretek rész esetében a fogalmak helyes használata, a média hatásainak, és 

a befolyásolás alapvető eszközeinek ismerete.  
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A diáknak az egyéni továbbhaladási képessége szerint a 8. évfolyam végére tudnia kell vázlatot 

írni, a könyvtár és az internet használatával információkhoz jutni, és azok hitelességéről önálló 

döntést hozni. 

Tételek: 

 Európa az első világháború után 

 A sztálini Szovjetunió 

 A Harmadik Birodalom 

 Az őszirózsás forradalom 

 A trianoni béke 

 A semlegességtől a doni katasztrófáig 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Az állampolgári ismeretek rész esetében a fogalmak helyes használata, a média hatásainak, és 

a befolyásolás alapvető eszközeinek ismerete.  

A diáknak az egyéni továbbhaladási képessége szerint a 8. évfolyam végére tudnia kell vázlatot 

írni, a könyvtár és az internet használatával információkhoz jutni, és azok hitelességéről önálló 

döntést hozni. 

Tételek: 

 Hazánk német megszállása és a nyilas rémuralom 

 A hidegháború 

 Magyarország szovjetizálása 

 A Rákosi- diktatúra 

 Az 1956-os szabadságharc 

 A Kádár-korszak 

Matematika 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

TERMÉSZETES SZÁMOK 

 A számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása a milliós 

számkörben. Két szám összehasonlítása. 

  Összeadás, kivonás többjegyűvel, szorzás, osztás kétjegyűvel. 

  Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

 

TÖRTEK 

  Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek összeadása és kivonása két tag esetén, az 

eredmény helyességének ellenőrzése. 

 Számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása. 

  Egyszerűsítés, bővítés. 
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 Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek szorzása, osztása természetes számmal. 

 

GEOMETRIA 

 Körző, vonalzó helyes használata. 

  Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 

  Párhuzamos, merőleges egyenesek rajzolása. 

 Síkidomok rajzolása. 

 Hosszúság és terület szabvány mértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét 

gyakorlati feladatokban. 

  A térfogat és űrtartalom mértékegységei. 

 Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának 

kiszámítása konkrét esetekben. 

Vizsga típusa: írásbeli 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

TERMÉSZETES SZÁMOK 

 A számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása a milliós 

számkörben. Két szám összehasonlítása. 

  Összeadás, kivonás többjegyűvel, szorzás, osztás kétjegyűvel. 

  Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

TÖRTEK 

  Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek összeadása és kivonása két tag esetén, az 

eredmény helyességének ellenőrzése. 

 Számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása. 

  Egyszerűsítés, bővítés. 

 Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek szorzása, osztása természetes számmal. 

GEOMETRIA 

 Körző, vonalzó helyes használata. 

  Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 

  Párhuzamos, merőleges egyenesek rajzolása. 

 Síkidomok rajzolása. 

 Hosszúság és terület szabvány mértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét 

gyakorlati feladatokban. 

  A térfogat és űrtartalom mértékegységei. 
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 Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának 

kiszámítása konkrét esetekben. 

TIZEDES TÖRTEK 

 A számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása. 

 Tizedes törtek összeadása, kivonása. 

 Tizedes törtek szorzása, osztása egész számmal. 

 

EGÉSZ SZÁMOK 

 A számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása. 

 Műveletek az egész számok körében. 

 Helymeghatározás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Vizsga típusa: írásbeli 

 

Matematika 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Számok és műveletek:  

A tízes számrendszer helyi értékeinek ismerete.  

Számok osztóinak, többszöröseinek felírása.  

Közös osztók, közös többszörösök megkeresése.  

Oszthatósági szabályok ismerete, alkalmazása.  

Egész számok fogalmának ismerete, ellentett, abszolútérték meghatározása.  

Egész számok összeadása, kivonása, szorzása, osztása.  

Az egész számokkal végzett műveleti szabályok alkalmazása.  

Törtek, tizedestörtek értelmezése, írása, olvasása, egyszerűsítése, bővítése, összehasonlításuk.  

Tizedestörtek kerekítése. Törtek, tizedestörtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása.  

A racionális szám fogalma. Műveletek a racionális számok körében.  

Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre 

vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása.  

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági következtetés.  

Egyszerű, egy műveletet tartalmazó egyenlet megoldása.  

Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. 

Geometriai vizsgálatok: 

Térelemek felismerése. Párhuzamos, metsző, kitérő egyenesek fogalmának ismerete.  

Két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása, alapszerkesztések.  

A vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Számok és műveletek:  

A tízes számrendszer helyiértékeinek ismerete.  

Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök megkeresése. 

Oszthatósági szabályok ismerete, alkalmazása. Egész számok fogalmának ismerete, ellentett, 
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abszolútérték meghatározása. Egész számok összeadása, kivonása, szorzása, osztása. Az egész 

számokkal végzett műveleti szabályok alkalmazása.  

Törtek, tizedestörtek értelmezése, írása, olvasása, egyszerűsítése, bővítése, összehasonlításuk. 

Tizedestörtek kerekítése. Törtek, tizedestörtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása.  

A racionális szám fogalma. Műveletek a racionális számok körében.  

Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre 

vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása.  

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági következtetés. Egyszerű, egy műveletet 

tartalmazó egyenlet megoldása. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati 

feladatokban. 

Hallott számok leírása, látott számok kiolvasása. Számok ábrázolása számegyenesen.  

Két szám közös osztóinak, majd a legnagyobb közös osztónak a kiválasztása az összes osztóból. 

A legkisebb pozitív közös többszörös megkeresése.  

 

 

 

Geometriai vizsgálatok, szerkesztések: 

Térelemek felismerése. Párhuzamos, metsző, kitérő egyenesek fogalmának ismerete.  

Két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása, alapszerkesztések.  

Szakaszfelezés, szakaszmásolás. Szögfelezés, szögmásolás.  

Testek tulajdonságai. Testek csoportosítása adott tulajdonságok alapján. Síkidomok 

tulajdonságai, közös tulajdonságok felismerése. A szaknyelv helyes használatára. Egyszerű 

mértani problémák megoldása. A szerkesztési feladatok megoldásának lépései. Törekvés a 

pontosságra. 

A háromszögek tulajdonságai, összehasonlítása. Csoportosítás. A belső szögek összege, a külső 

szög és a belső szögek közti kapcsolat.  

Négyszögek tulajdonságai, összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, osztályokba sorolás 

különféle tulajdonságok szerint. 

Sokszögek kerülete. A tengelyesen tükrös háromszög területe. 

Tengelyes tükrözés: 

Tengelyes tükrözés körzővel, vonalzóval. Tükrözés koordináta-rendszerben. Pont, egyenes, 

szög, háromszög, kör képe, irányításváltás. A tengelyes szimmetria felismerése.  

Összefüggések, százalékszámítás: 

Megadott pont koordinátáinak leolvasása, illetve koordináták segítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle koordináta-rendszerben. 



85 

Táblázatok összefüggéseinek felismerése. Együtt változó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak lejegyzése. Tapasztalati függvények vizsgálata. Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjaiban. Napi sajtóban, különböző kiadványokban található grafikonok, 

táblázatok elemzése 

Szabálykövetés, szabályfelismerés.  

Arányossági, százalékszámítási feladatok megoldása. Az alap, a százalékérték és a százalékláb 

megkülönböztetése. Az eredmény összevetése a feltételekkel, a becsült eredménnyel, a 

valósággal. 

Nyitott mondatok: 

Állítások megítélése igazságértékük szerint. Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Ellenőrzés.  

 

 

Matematika 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Gondolkodási módszerek 

 A „nem”, a logikai „és”, logikai „vagy”, „ha ..., akkor ...”, valamint a „minden”, „van 

olyan” kifejezések alkalmazása. 

 Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése 

két adott szempont szerint. 

 Egyszerû matematikai szövegek értelmezése. Szöveges feladatok megoldása a 

matematika minden témaköréhez kapcsolódóan 

 

Számtan, algebra 

 

 A négy alapmûvelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számok körében. Az 

eredmények elõzetes becslése. 

 Egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos egyszerû feladatok megoldása 

következtetéssel. 

 A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a má- sik kettõ ismeretében. 

 Egyszerû szöveges feladatok megoldása a tanult témakörökkel kapcsolatosan. 

 Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének 

megkeresése egyszerûbb esetekben. 

 

 Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

 Egyszerû algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egynemû 

kifejezések összevonása. Algebrai kifejezések szorzása számmal. 

 4-5 lépéssel megoldható lineáris egyenlet, egyenlõtlenség megoldása. 

 A tanult összefüggések felismerése, alkalmazása konkrét feladatokban (például 

„osztható”, „kisebb”, „valamivel osztva ugyanazt a maradékot adja”, „párhuzamos”, 

„egybevágó”). 
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 Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata. 

T 

 Táblázat kitöltése adott szabály vagy grafikon alapján. Grafikonok megrajzolása 

táblázat segítségével. 

 Táblázattal, grafikonnal vagy formulával megadott lineáris függvény menetének 

vizsgálata. 

 Konkrét sorozat folytatása adott egyszerû szabály alapján, a sorozat változásának 

megfigyelése. 
 
 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Matematika 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

RACIONÁLIS SZÁMOK 

 Műveletek és helyes műveleti sorrend a teljes racionális számkörben. 

 Számok négyzete, négyzetre emelés táblázat használatával. 

 Normál alak. 

 Négyzetgyök fogalma, négyzetgyökvonás táblázat használatával. 

 Arányosság, százalékszámítás. 

GEOMETRIA 

 Pitagorasz- tétel ismerete. 

 A kör kerülete, területe. 

 Az egyenes hasáb. Speciális egyenes hasábok felszíne, térfogata. 

 Az egyenes körhenger felszíne, térfogata. 

Vizsga típusa: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

RACIONÁLIS SZÁMOK 

 Műveletek és helyes műveleti sorrend a teljes racionális számkörben. 

 Számok négyzete, négyzetre emelés táblázat használatával. 

  Normál alak. 

  Négyzetgyök fogalma, négyzetgyökvonás táblázat használatával.  

 Arányosság, százalékszámítás. 

GEOMETRIA 

  Pitagorasz- tétel ismerete 

 A kör kerülete, területe. 

 Az egyenes hasáb. Speciális egyenes hasábok felszíne, térfogata. 
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 Az egyenes körhenger felszíne, térfogata. 

ALGEBRA 

 Algebrai kifejezések, azonosságok. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezés helyettesítési értékének számítása. 

 Elsőfokú egyenletek megoldása. 

  Szöveges feladatok megoldása egyenlettel  

RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK    

 Egyenes arányosság, lineáris függvény. 

 Másodfokú függvény, abszolút érték függvény ismerete. 

 Egyenletek grafikus megoldása. 

Vizsga típusa: írásbeli  

Angol nyelv 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 

Szókincs: Ismerjen idegen nyelvű szavakat az országok nevei, nemzetiségek, iskolai 

tantárgyak, sportok, angol idő, család, emberek, állatok, iskolán kívüli tevékenységek, napi 

szokások témakörökben.  

Tudja ezeket használni szóban egyszerű mondatok megalkotásával.  

Nyelvtan: Ismerje az angol ABC-t, a to be alakot tudja használni kiegészítős feladatokban, a 

birtokos eseteket, have got/got szerkezetet, this/these alakokat, egyszerű jelen igeidőt és az 

időhatározók helyes használatát. Az egyszerű jelen állító, negatív és kérdő alakjait is tudja 

használni.  

Olvasás: A tanult szókincs anyagot felfedezi, megérti az olvasott szövegekben.  

Kiegészítős, szövegértő feladatokat tud elvégezni. Írás: egyszerű leveleket, pár mondatos 

fogalmazásokat már tud készíteni, vagy táblázatot kitölteni. 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Szókincs: ismeri a szavakat és tudja őket alkalmazni az otthon, szomszédság, városrészek, 

ételek, ünnepek, témakörökben.  

Megismerkedik a sorszámnevekkel, ezeket helyesen tudja alkalmazni. A szavakat már önállóan 

helyezi be az adott feladatokba, szövegkörnyezetbe.  

Tud egyszerű mondatokat mondani ezekben a témakörökben.  

Rövid kérdésekre, rövid válaszokkal tud kommunikálni. Nyelvtan: helyesen alkalmazza a there 

is/there are szerkezetet, ismeri a helyhatározókat.  

Tudja használni az a/an/some/any szerkezeteket megadott feladatokon belül. Megismeri a 

folyamatos jelen időt, majd különbséget tud tenni az egyszerű jelennel is vele kapcsolatosan.  

Olvasás: Párbeszédeket, történeteket olvas, szövegértő feladatokat meg tud oldani utánuk. Írás: 

Képes írni rövid fogalmazásokat, egyszerű mondatokkal. Megismerkedik egyszerű levél 

formátummal is.  
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Angol nyelv 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Szókincs: Tudjon szavakat magáról, bemutatkozás, lakóhely, kedvenc tárgyak, barátok és 

iskola témakörökben, tudjon mondani egyszerű mondatokat a környezetéről.  

Ismerje a napirenddel kapcsolatos szavakat és szabadidős tevékenységeket és alkosson velük 

egyszerű mondatokat. Ismerje a mellékneveket, mellyel a személyeket le lehet írni, valamint a 

szabadidős tevékenységeken belül a nyaralás és családi időtöltés szavait is.  

Nyelvtan: Tudja használni az egyszerű jelen és a vele együtt használt gyakorisághatározók 

alakjait. Ismerje a mennyiségek kifejezését az adott nyelvben.  

Tudjon a megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevekkel mondatot alkotni logikusan és 

alkalmazza azt a feladatokban.  

Tudjon birtokot kifejezni a nyelvtani struktúrákkal és használja a személyes és tárgyi 

névmásokat. Ismerje meg a folyamatos jelen alakjait és használja azt a feladatokban.  

Tudja összevetni az egyszerű jelennel és logikusan következtetni a helyes igeidők használatára.  

Ismeri az egyszerű múlt igeidőt. Tudja az angol igék múlt idejű alakjait beleértve a rendhagyó 

igéket is. Tudja ezeket feladatokban alkalmazni.  

Olvasás: Párbeszédeket, fogalmazásokat, email-t, és táblázatot dekódol.  

El tudja dönteni az igaz/hamis állításokat róla.  

Írás: Tud egyszerű fogalmazásokat, leveleket írni megadott témában, tanult szókincs és 

nyelvtan használatával. 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Szókincs: Ismer cselekvéseket idegen nyelven. Ismer szavakat az érdeklődési körök, érzelmek, 

testrészek, szokások, városrészek, ajánlások, lehetőségek, útbaigazítás, közlekedés, 

nevezetességek, természet, időjárás, kaland, világűr, angol szász szokások témakörökben.  

A szavakat önállóan képes megtanulni, alkalmazni. Mondatalkotása egyszerű, kérdés-felelet 

típusú. Szókincse viszont már szélesebb körű a témákban.  

Nyelvtan: Ismeri az egyszerű múlt igeidőt, a could módbeli segédigét. Megismerkedik a 

folyamatos múlt igeidővel. Össze tudja vetni az egyszerű múlttal.  

Tudja a used to szerkezet használatát. Megismerkedik a to be going to szerkezet használatával. 

Jövő időt még a will szerkezettel is ki tud fejezni. Olvasás: történetek, érdekes sztorik, jelenetek, 

levelek olvasása. 

 A hozzá tartozó feladatokat meg tudja oldani csoportosan, vagy önállóan is akár. Írás: Képes 

írni egy történetet megadott szavakkal, segítséggel. Leveleket, egyszerű fogalmazásokat ír. 

 

Angol nyelv 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Szókincs: Ismeri az idegen szavakat a munka, minőségek, személyiségek, nyaralás és 

szállásfoglalás, időjárás, főzés, állatok, térképhasználat és környezet leírás, házimunka, 

vonzatos igék, cselekvések, sport és felszerelések témakörökben.  

Tágabb értelemben tud már fogalmazni és alkalmazni a szókincsét. Nő a rálátása az adott 

szókincs témákra, szélesebben tud már fogalmazni és szavakat használni egyes témákban.  

Nyelvtan: Tudja a különbséget az egyszerű és folyamatos jelen között, ismeri és használja a 

used to és az egyszerű múlt szerkezeteket.  
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Alkalmazza a vonatkozó névmásokat mondatokban, megismeri a feltételes mondatok egyes 

típusát.  

Ismeri a befejezett jelen nyelvtani felépítését, tud mondatokat alkotni vele.  

Ismeri az angol igék harmadik alakjait, beleértve a rendhagyó igéket is.  

Olvasás: Párbeszédeket, újságcikkeket, kulturális szövegeket, érdekességeket, levelezőlapokat, 

történelmi szövegeket olvas és dekódol. Tudja a hozzájuk tartozó feladatokat megoldani 

csoportosan vagy önállóan is.  

Írás: Tud írásban összehasonlítani, bemutatkozó levelet írni, levelezőlapokat tud írni, úgy hogy 

eközben az adott helyet jellemzi.  

Tud írni a különböző rávonatkozó témákról, pl napi szokásai, legjobb barátja, lakóhelye, 

gondolatai egyes dolgokról. Tágabb értelemben tud fogalmazni egyes véleményeiről.  

 

 

 

 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Szókincs: Megismerkedik a betegségek, ételek és tanácsok, TV programok, film, anyagnevek, 

élőhelyek, helyek, természet témakörök szavaival.  

Memorizálás után el tud mondani egyszerű mondatokat ezekből a témákból.  

Egyre törekszik a több és hosszabb mondatkialakításra.  

Nyelvtan: tudja alkalmazni a should/shouldn’t szerkezetet, tanácsot tud velük adni. 

Megismerkedik az all, both, neither, none nyelvtani szavakkal. Ismeri a múlt idejű passive 

igeidőt, a visszaható névmásokat. Olvasás: érdekes, élet közeli szövegeket olvas és fordít, a 

hozzájuk tartozó feladatokat megoldja csoportosan vagy önállóan.  

Képes arra, hogy hosszabb szövegeket is befogadjon. Pl graded reader szövegeket első szinten. 

Írás: Tud fogalmazni a tanult témákban leveleket, fogalmazásokat röviden illetve tágabban is.  

 

Angol nyelv 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 

Szókincs: Ismerje az egészséges életmód, tágabb környezet, média, sport és eredmények, valós 

vagy valótlan dolgok, üzenetek, jelbeszéd és nyelvi funkciók, gesztikulációk és emberi 

kapcsolatok szavait. Használni tudja ezeket fogalmazásokban, leírásokban és beszéd közben.  

Nyelvtan: Ismeri a Befejezett jelen és az Egyszerű Múlt összehasonlítását, ezt feladatokban 

tudja alkalmazni. Ismeri a Folyamatos Befejezett Jelen és a Befejezett Jelen összevetését. Ismeri 

az eredmény kifejező struktúrákat és az ok-okozat kifejezőket is ezzel párhuzamosan. Ismeri, 

használja a Folyamatos Múlt, visszakérdező szerkezeteket, valamint a Befejezett Jelen 

szerkezeteit is.  

Tudja használni a mozgás, idő és helyhatározókat. 

Ismeri a Can/Could/May/Have to/Will/Would/Must/Need to/Be able to szerkezeteket.  

Olvasás: Történeteket, érdekességeket, újságcikkeket, leírásokat, elbeszéléseket, hosszabb és 

kiterjedt szövegeket olvas. Tudja értelmezni őket és átgondolni a mondanivalót a maga 

számára.  
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Írás: Kiterjedt fogalmazásokat tud írni adott témákban, be tud kapcsolódni levelezésbe, tudja 

alkalmazni  

szókincsét és nyelvtani ismereteit a produktumában.  

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Szókincs: telefonbeszélgetések szavai, gesztikulációk, élet és környezet szavai, természeti 

katasztrófák, sérülések, elsősegély, tinédzserek élete témakörökben ismer szavakat.  

Ezeket tudja alkalmazni adott helyzetekben, szövegekben, behelyettesítésekben, levelekben és 

fogalmazásokban is. Kommunikációja fordul a saját vélemény felé.  

Memoritereket, szövegeket tanul meg, majd reprodukál.  

Nyelvtan: ismeri a may/might/could szerkezeteket, infinitive vagy ing form-ot tudja használni, 

ismeri a szenvedő szerkezetet, feltételes mondatok 1-2 alakjait és bevezetést nyer a függő  

 

 

beszéd alapjaiba. Olvasás: Képes dialógusokat, történeteket, élet közeli szövegeket, leveleket 

és érveléseket olvasni, értelmezni.  

A hozzájuk tartozó feladatokat megoldja csoportosan vagy önállóan. Írás: fogalmazásokat, 

leveleket ír megadott témákban. Véleményét írásban is kifejti, határozott véleménye van a vele 

korhű témákban és helyzetekben.  

Német nyelv 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 

1.Tudjon rövid mondatokat megfogalmazni saját magáról 

2.Ismerje a számokat 1-20-ig 

3.A tanult témakörök szókincsét ismerje fel 

4.Ismerje a névelő és a nemek használatának szabályait 

5.Tudjon leírni folyóírással tagolatlan szöveget 

 

                      Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára  

– Ismerje az alapszókincset az alábbi témakörökben: 

  - Élelmiszerek megnevezése (reggeli, vacsora) 

  - Iskolai tevékenységek megnevezése, iskolai felszerelés 

 - Napok, hónapok, évszakok megnevezése 

 -  Állatkerti állatok megnevezése 

1. Nyelvtanból tudja használni: 

- a tanult szavak névelőit tárgy esetben is 

- a tanult igék helyesen ragozott alakjait 

2. Tudjon kérdés-felelet formájában a tanult témákról mondatokat fogalmazni 

3. Legyen tisztában az egyszerű mondatok felépítésének szabályaival 
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4. Ismerje az alapvető kérdőszókat, és tudja mondatban használni 

 

 

Német nyelv 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

1. Tudjon rövid mondatokban válaszolni a tanult témakörök kérdéseire 

2. A tanult témakörök szókincsét ismerje fel 

3. Az ismert témakörök szavait tudja csoportosítani a jelentése alapján 

4. Használja helyesen a tanult szavak névelőit és a nemeket  

5. Ismerje az igeragozás szabályait és tudja mondatokban használni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 

             1. Ismerje az alapszókincset az alábbi témakörökben: 

 - kedvenc ételek 

 - állatok jellemzőinek bemutatása 

 - iskolai tevékenységek órán és szünetben, ill. szabadidőben 

 - az óra kifejezése 

 - a város bemutatása 

 - a lakás és részei 

       2. Nyelvtanból tudja használni: 

- a módbeli segédigéket, ismerje jelentéseit 

- az elváló igekötős és rendhagyó ragozású igealakokat 

- a wo? és wohin? kérdésre válaszoló elöljárószókat 

       3. Tudjon néhány összefüggő mondatot megfogalmazni egy adott témakörről 

       4. Ismerje a mondatszerkesztés szabályait az elváló igekötős igékkel is 

       5. Tudjon rövid mondatokat a lakóhelyéről megfogalmazni 

 

 

Német nyelv 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

1. Tudjon önálló mondatokat fogalmazni saját magáról 

2. Ismerje a számokat 1-100-ig 

3. Ismerje és tudja használni a tanult témakörök szókincsét  
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4. Ismerje a tanult igék helyes ragozott alakjait és jelentését 

5. Értsen meg egyszerű szövegeket a tanult témakörökből 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

                 1. Ismerje az alapszókincset az alábbi témakörökben: 

  - a lakás és berendezési tárgyak 

 - a ruhadarabok neveit 

 - az időjárás kifejezéseit 

 - a testrészek elnevezéseit 

 

                  2. Nyelvtanból tudja használni: 

 - az elöljárószókkal álló esetek ragozását 

 - a személytelen igék ragozását 

 - a visszaható igék ragozását 

                   3. Tudjon összefüggő mondatot fogalmazni a megadott témakörökkel                               

kapcsolatban,   és rövid párbeszédeket alk 

                  4. Ismerje az igék múlt idejű alakjainak használatát és mondatszerkesztési  

szabályait 

       5. Tudjon képről néhány összefüggő mondatot alkotni 

 

 

Német nyelv 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 

1. Tudjon válaszolni kérdésekre a tanult témakörökről 

2. Tudjon értelmezni szövegeket az ismert szókincs alapján 

3. Tudja alkalmazni a tanult témakörök szókincsét  

4. Tudjon egyszerűbb szövegeket alkotni 

5. Tudja alkalmazni a mondatszerkesztés, az igeragozás szabályait 

 

Év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

            1. Ismerje az alapszókincset az alábbi témakörökben: 

 - családi ünnepek és szokások 

 - lakhely, lakás bemutatása 
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 - napirend, tevékenységek 

 - iskola bemutatása, tervek a jövőre 

 - városi és falusi élet összehasonlítása 

 - utazás, nevezetességek 

      2. Nyelvtanból tudja használni: 

 - az múlt idejű igealakokat, mondatokat 

- összetett mondatok alkotásának szabályai 

      3. Tudjon összefüggő fogalmazást írni egy adott témáról 

      4. A tanult nyelvtani szerkezeteket használja magabiztosan 

      5. Légyen képes szótár segítségével szövegeket lefordítani 

 

 

Természetismeret 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudja a környezetében található tárgyak, anyagok főbb tulajdonságait.  

Tudja megkülönböztetni  és jellemezni az egyes halmazállapotokat.  

Ismerje a virágos  növények testfelépítését.  

Tudja jellemezni a tanult zöldségeskerti növényeket.  

Ismerje a kert  kártevőit.  

Tudja jellemezni a tanult gyümölcsöskerti  növényeket.  

Tudja a helyes állattartás szabályait.  

Tudja jellemezni a tanult baromfikat.  

Tudja jellemezni a szarvasmarhát.  

Tudja jellemezni a házi sertést.  

Vizsga módja: Szóbeli  

Szóbeli  tételsor:  

 

1.  Jellemezzen 2 a környezetében található tárgyat,  mondja el  az anyagok 

főbb tulajdonságait!  

2.  Nevezze meg a halmazállapotokat 2 -2 példával és jellemezze az egyiket!  

3.  Nevezze meg a virágos növény részeit és egyet kiválasztva jellemezze 

azt!  

4.  Sorolja fel a kert  kártevőit és egyet kiválasztva jellemezze azt!  

5.  Sorolja fel a tanult  gyümölcsöskerti növényeket és egyet kiválasztva 

jellemezze azt!  
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6.  Sorolja fel a tanult  zöldségeskerti növényeket és egyet kiválasztva 

jellemezze azt!  

7.  Sorolja fel a helyes állattartás szabályait!  

8.  Jellemezze a házityúkot!  

9.  Jellemezze a szarvasmarhát!  

10.Jellemezze a házi sertést!  

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Ismerje az éghajlat és az időjárás elemeit , tudja, hogy változásaik okozzák az 

időjárás alakulását.  

Tudjon a pillanatnyi állapotnak megfelelő időjárás jelentést mondani!  

Ismerje a víz körforgását.  

Ismerje a térkép színeit,  jeleit.  

Tudja hazánkat elhelyezni a Földön, megmutatni  a va ktérképen a nagytájainkat.  

Tudja hazánk dombvidékeinek elhelyezkedését,  jellemzését, tájait.  

Tudja a Dunántúli -középhegység elhelyezkedését,  jellemzését, tájait.  

Tudja az Északi-középhegység elhelyezkedését,  jellemzését,  tájait.  

Tudja hazánk alföldjeinek e lhelyezkedését, jellemzését, tájait.  

Ismerje a gazdaság ágazatait és tudja megfogalmazni, hogy mivel foglalkozik.  

Vizsga módja: Szóbeli  

Szóbeli  tételsor:  

1.  Ismertesse az időjárás fogalmát, sorolja fel az elemeit!  

2.  Ismertesse a mai időjárást!  

3.  Ismertesse a víz körforgását!  

4.  Ismertesse a térkép színeit,  jeleit hazánk domborzati térképén!  

5.  Helyezze el hazánkat a Földön és mutassa meg vaktérképen a 

nagytájainkat.  

6.  Mutassa meg a vaktérképen hazánk dombvidékeit és jel lemezze azokat!  

7.  Mutassa meg a vaktérképen a Dunántúli -középhegységet,  nevezze meg a 

részeit  és jellemezze azokat!  

8.  Mutassa meg a vaktérképen az Északi -középhegységet,  nevezze meg a 

részeit  és jellemezze azokat!  

9.  Mutassa meg a vaktérképen hazánk alföldjeit, nevezze meg a részeit és 

jellemezze azokat!  

10. Ismertesse a gazdaság ágazatait és mondja el a jellemzőit!  
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Természetismeret 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje az időjárás és az éghajlat fogalmát, nevezze meg ezek elemeit! 

Tudjon a pillanatnyi állapotnak megfelelő időjárás jelentést mondani! 

Ismerje az éghajlat módosító tényezőket, tudjon tájékozódni Magyarország éghajlati térképén! 

Ismerje az életközösség fogalmát, az erdő szintjeit, a különböző szinteken előforduló 

növényeket és állatokat. 

Ismerje hazánk erdőtípusait! 

Ismerje a tölgyerdő a bükkerdő és a fenyőerdők közötti különbségeket és hasonlóságokat! 

Ismerje az egyeden belüli szerveződési szinteket! 

Tudja a sejt, szövet, szerv, szervrendszer fogalmát! 

Ismerje az emberi testet felépítő szervrendszereket! 

Vizsga módja: Szóbeli 

Szóbeli tételsor 

1. Ismertesse az időjárás fogalmát, sorolja fel az elemeit! 

2. Ismertesse a mai időjárást! 

3. Jellemezze Magyarország éghajlatát! 

4. Ismertesse az éghajlat módosító tényezőket! 

5. Jellemezze az erdő szintjeit! 

6. Jellemezze és rajzolja le a tölgyerdőt! 

7. Jellemezze és rajzolja le a bükkerdőt! 

8. Jellemezze és rajzolja le a fenyőerdőt! 

9. Sorolja fel az egyeden belüli szerveződési szinteket! 

10. Ismertesse az emberi testet felépítő szervrendszereket, azok feladatait! 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Ismerje a Naprendszer bolygóit! 

Ismerje a hegységek keletkezésének módjait. 

Ismerje a rétegvulkán keletkezését és szerkezetét. 

Ismerje a földrajzi fokhálózatot, legyen jártas a helymeghatározásban. 

Ismerje Magyarország hegyvidékeit, főbb jellegzetességeit! 

Tudjon jellemezni legalább 5 szántóföldi növényt. 

Az erdő, a mező és víz-vízpart élővilágából tudjon összeállítani táplálékláncokat! 

Vizsga módja: Szóbeli 

Szóbeli tételsor 
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1. Ismertesse a Naprendszer bolygóit! 

2. Milyen hegységkeletkezési módokat ismer? Mondjon rá példákat! 

3. Ismertesse és rajzolja le a rétegvulkán keletkezését! 

4. Rajzolja be a térképre a Föld nevezetes szélességi köreit! 

5. A térképen bejelölt pontoknak határozza meg a földrajzi helyzetét! 

6. Jellemezze az Északi-középhegységet! (keletkezés, tagjai, éghajlat, növényzet, 

állatvilág, gazdasági jelentőség, idegenforgalom) 

7. Jellemezze az Alpokalját! (keletkezés, tagjai, éghajlat, növényzet, állatvilág, gazdasági 

jelentőség, idegenforgalom) 

8. Jellemezze a Dunántúli-középhegységet! (keletkezés, tagjai, éghajlat, növényzet, 

állatvilág, gazdasági jelentőség, idegenforgalom) 

9. Jellemezzen egy szabadon választott szántóföldi növényt! 

10. Alkosson táplálékláncot az erdő élővilágából! 

 

Biológia 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje fel a tanuló a tanult élőlényeket kép, vagy rajz alapján és tudja legjellemzőbb 

tulajdonságaikat. 

Tudja a tanult élőlényeket az élőhelyüknek megfelelő kontinensen elhelyezni. 

Tudjon minden tanult életközösségben legalább egy táplálékláncot készíteni. 

Ismerje a nevezetes szélességi köröket és az általuk határolt éghajlati öveket. 

Tudjon különbséget tenni az éghajlati övek és éghajlati területek között, és jellemezni azokat. 

Legyen tisztában az alapvető környezetvédelmi fogalmakkal és a környezetszennyezés 

megelőzésének módjaival 

Vizsga módja: Szóbeli 

Szóbeli tételsor 

1. A trópusi esőerdők növény és állatvilága 

2. A szavannák növény- és állatvilága 

3. Trópusi sivatagok élővilága 

4. A valósi mérsékelt övezet élővilága 

5. A tajga növény- és állatvilága 

6. A magashegyek élővilága 

7. A tundra növény és állatvilága 

8. A Sarkvidékek növény és állatvilága 

9. A tengerek élővilága 

10. A levegő, a víz, a talajszennyezés és következményei 
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Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Ismerje fel a tanuló a tanult élőlényeket kép, vagy rajz alapján és tudja legjellemzőbb 

tulajdonságaikat. 

Tudja a tanult élőlényeket az élőhelyüknek megfelelő kontinensen elhelyezni. 

Tudjon minden tanult életközösségben legalább egy táplálékláncot készíteni. 

Ismerje a nevezetes szélességi köröket és az általuk határolt éghajlati öveket. 

Tudjon különbséget tenni az éghajlati övek és éghajlati területek között, és jellemezni azokat. 

Legyen tisztában az alapvető környezetvédelmi fogalmakkal és a környezetszennyezés 

megelőzésének módjaival 

Tűrőképesség, környezeti tényezők, életközösség jellemzői. 

A tápláléklánc.  

Az ember hatása a bioszférára. 

Törzs, osztály, faj fogalma. Egy eukarióta, egy növényi, egy állati és egy gomba törzs 

jellemzése. 

Vizsga módja: Szóbeli 

Szóbeli tételsor 

1. A trópusi esőerdők növény és állatvilága 

2. A szavannák növény- és állatvilága 

3. Trópusi sivatagok élővilága 

4. A valósi mérsékelt övezet élővilága 

5. A magashegyek élővilága 

6. A Sarkvidékek növény és állatvilága 

7. A tengerek élővilága 

8. A levegő, a víz, a talajszennyezés és következményei 

9. Értelmezz egy tűrőképességi görbét! 

10. Jellemezz egy állati és egy növényi törzset! 

 

Biológia 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Szerveződési szintek, sejtek és szövetek típusai és azok jellemzői, felismerésük képről 

A bőr felépítése, rétegei, alkotórészei és ezek feladatai.  

A mozgás szervrendszere, részei, a csontok, izomtípusok, csontkapcsolódások (rajz) 

Anyagcsere: a légzés lényege, mechanizmusa, szervei, légzésszám. 

Az emésztés szervei, szakaszai, emésztőnedvek, tápanyagok, vitaminok  

A keringés szervei, vérkörök és a szív (rajz), a vér, vércsoportok, 

A kiválasztás szervei (rajz), a szűrlet, a vizelet alkotói, művese 

Tudósok és felfedezéseik a tananyaghoz kapcsolódóan 
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Szóbeli tételsor 

1. Szerveződési szintek, A sejt felépítése 

2. A bőr rétegei és a bőr szerepe 

3. Mozgásszervrendszerünk - Csontváz 

4. Vitaminok 

5. Tápanyagok: fehérjék, szénhidrátok, zsírszerű anyagok 

6. Tápcsatorna – szájüreg - fog 

7. Emésztés- mirigyek – váladékaik 

8. Légzőszervrendszer 

9. A vér- véralkotók 

10. Vérkeringés: kis-és nagyvérkör 

 

 

 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Szerveződési szintek, sejtek és szövetek típusai és azok jellemzői, felismerésük képről 

A bőr felépítése, rétegei, alkotórészei és ezek feladatai.  

A mozgás szervrendszere, részei, a csontok, izomtípusok, csontkapcsolódások (rajz) 

Anyagcsere: a légzéslényege, mechanizmusa, szervei, légzésszám. 

Az emésztés szervei, szakaszai, emésztőnedvek, tápanyagok, vitaminok  

A keringés szervei, vérkörök és a szív (rajz), a vér, vércsoportok, 

A kiválasztás szervei (rajz), a szűrlet, a vizelet alkotói, művese 

Tudósok és felfedezéseik a tananyaghoz kapcsolódóan 

Idegi működés, érzékszervek működése és betegségei. 

Hormonrendszer működése és betegségei 

Szaporodási szervrendszer működése és betegségei. 

Az emberi élet szakaszai és jellemzésük. 

Szóbeli tételsor 

1. Szerveződési szintek, A sejt felépítése 

2. Mozgásszervrendszerünk - Csontváz 

3. Vitaminok 

4. Tápanyagok: fehérjék, szénhidrátok, zsírszerű anyagok 

5. Tápcsatorna – szájüreg - fog 

6. Légzőszervrendszer 

7. Vérkeringés: kis-és nagyvérkör 

8. Rajzolj le egy idegsejtet, sorold fel az érzékszerveket! 

9. Sorold fel a belső elválasztású mirigyeket, jellemezd őket röviden! 

10. Jellemezd az emberi élet szakaszait! 
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Földrajz 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje a Föld felépítését!  

Ismerje a rétegvulkán keletkezését  és szerkezetét!  

Ismerje a felszínformáló külső erőket és azok munkáját!  

Tudja megmutatni , megnevezni a Föld 6 kontinensét és a 3 világóceánt!  

Ismerje a földtörténeti időket és azok történéseit!  

Ismerje a talaj  fogalmát,  a talaj  képződését befolyásoló tényezők szerepét, 

talajösszetevőket!  

Ismerje az éghajlati övezeteket a Földön!  

Tudja megmutatni  a vaktérképen Afrika határait!  

Tudja megmutatni  a vaktérképen Afrika tájait!  

Tudja megmutatni  a vaktérképen vizeit, j ellemezni Afrika éghajlatát!  

Vizsga módja :  Szóbeli  

Szóbeli  tételsor  

1. a.  Ismertesse a Föld felépítését!  

    b.   Nevezze meg a 6 kontinenst!  

2. a.  Ismertesse a vulkán felépítését és működését!  

    b.   Nevezetes szélességi körök megnevezése.  

3. a.   Ismertesse a felszínformáló külső erőket!  

     b.  Nevezze meg a 6 kontinenst!  

4.  a. Ismertesse a földtörténeti időket és azok történéseit!  

    b.   Nevezze meg a 3 világóceánt!  

5. a.   Ismertesse a talaj  fogalmát,  a talaj képződését befolyásoló tényezők s zerepét és  

a talajösszetevőket.  

    b.  Nevezze meg a 6 kontinenst!  

6. a.  Nevezze meg az Éghajlati övezeteket a Földön!  

    b.  Nevezze meg a 3 világóceánt!  

7. a.  Jellemezze az egyenlítői  éghajlati területet!  

    b.  Nevezetes szélességi körök megnevezés e.  

8. a.  Mutassa meg vaktérképen Afrika határait!  

    b.  Nevezd meg a 3 világóceánt!  

9. a.  Mutassa meg vaktérképen Afrika tájait!  
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    b.  Nevezetes szélességi körök megnevezése.  

10. a  Mutassa meg vaktérképen Afrika vizeit és jellemezze az éghajlatát!  

     b.   Nevezze meg a 6 kontinenst!  

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudja megmutatni  a vaktérképen Amerika határait,  fő részeit.  

Tudja megmutatni  a vaktérképen Amerika tájait .  

Tudja megmutatni  a vaktérképen Amerika vizeit  és jellemezni  az éghajlatát.  

Tudja az USA jellemzőit.  

Tudja Latin-Amerika gazdaságának jellemzőit.  

Tudja megmutatni  a vaktérképen Ázsia határait  

Tudja megmutatni  a vaktérképen Ázsia tájait.  

Tudja megmutatni  a vaktérképen Ázsia vizeit és jellemezni az éghajlatát.  

Ismerje Japán földrajzát.  

Ismerje Kína földrajzát.  

Vizsga módja :  Szóbeli  

Szóbeli  tételsor:  

1.  Mutassa meg vaktérképen Amerika határait!  

2.  Mutassa meg vaktérképen Amerika tájait!  

3.  Mutassa meg vaktérképen Amerika vizeit és jellemezze az éghajlatát!  

4.  Jellemezze az USA-t! 

5.  Jellemezze Latin-Amerika gazdaságát!  

6.  Mutassa meg vaktérképen Ázsia határait!  

7.  Mutassa meg vaktérképen Ázsia tájait!  

8.  Mutassa meg vaktérképen Ázsia vizeit  és jellemezze az éghajlatát!  

9.  Jellemezze Japánt!  

10. Jellemezze Kínát!  

 

Földrajz 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudja elhelyezni Európát és megmutatni  a vaktérképen a határait!  

Tudja megmutatni , megnevezni Közép -Európa tájait , országait!  

Ismerje Közép-Európa országainak jellemzőit.  

Tudja hazánk elhelyezkedését!  

Tudja megmuta tni  a vaktérképen a szomszédos országainkat!  
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Tudja megmutatni  a vaktérképen a nagytájainkat és a vizeinket!  

Ismerje az kontinentális  éghajlati terület jellemzőit!  

Ismerje hazánk népességének jellemzőit.  

Ismerje településtípusainkat, jellemzőjüket!  

Tudja megmutatni  a vaktérképen a megyéinket, megyeszékhelyeink!  

Vizsga módja :  Szóbeli  

Szóbeli  tételsor:  

1. Európa elhelyezkedése,  határai megnevezése.  

2. Ismertesse a Közép -Európa tájait,  országait!  

3. Nevezze meg Közép -Európa országainak jellemzőit!  

4. Ismertesse hazánk elhelyezkedését!      

5. Nevezze meg a szomszédos országainkat!  

6. Mutassa meg a vaktérképen a nagytájainkat, vizeinket!  

7. Ismertesse a kontinentális éghajlati  terület  jellemzőit!     

8. Nevezze meg hazánk népességének jellemzőit!     

9. Nevezze meg a településtípusainkat és azok jellemzőjét!  

10.  Mutassa meg a vaktérképen a megyéinket, megyeszékhelyeinket  

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudja az Alföld elhelyezkedését,  jellemzését, tájait .  

Tudja a Kisalföld elhelyezkedését,  jel lemzését, tájait.  

Tudja a Nyugat-magyarországi -peremvidék elhelyezkedését,  jellemzését,  

tájait.  

Tudja a Dunántúli -dombság elhelyezkedését,  jellemzését, tájait.  

Tudja a Dunántúli -középhegység elhelyezkedését,  jellemzését, tájait.  

Tudja az Észak i-középhegység elhelyezkedését,  jellemzését,  tájait.  

Ismerje a gazdaság ágazatait és tudja megfogalmazni, hogy mivel foglalkozik.  

Ismerje lakóhelye földrajzát .  

Vizsga módja :  Szóbeli  

Szóbeli  tételsor:  

1.  Mutassa meg a vaktérképen az Alföldet, nevezze meg a részeit és 

jellemezze azokat!  

2.  Mutassa meg a vaktérképen a Kisalföldet,  nevezze meg a részeit  és 

jellemezze azokat!  
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3.  Mutassa meg a vaktérképen a Nyugat -magyarországi-peremvidéket,  

nevezze meg a részeit és jellemezze azokat!  

4.  Mutassa meg a vaktérképen a Dunán túli-dombságot, nevezze meg a 

részeit  és jellemezze azokat!  

5.  Mutassa meg a vaktérképen a Dunántúli -középhegységet,  nevezze meg a 

részeit  és jellemezze azokat!  

6.  Mutassa meg a vaktérképen az Északi -középhegységet, nevezze meg a 

részeit  és jellemezze azokat!  

7.  Ismertesse a gazdaság ágazatait és mondja el a jellemzőit!  

8.  Jellemezze lakóhelye földrajzát!  

 

 

Kémia 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

BEVEZETÉS A KÉMIÁBA 

 A tanulók tudják elhelyezni a kémiát a természettudományok rendszerében. 

 A tanulók ismerjék meg a kémiai laboratórium eszközeit és anyagait. Tudják, hogy a 

vegyszerekkel való munka nagy körültekintést igényel. 

 Ismerjék meg a tanulók, hogy az anyag parányi, szabad szemmel nem látható 

részecskékből épül fel. 

KÉMIAI ALAPISMERETEK 

 A tanulók ismerjék fel, hogy az anyagokat kémiai összetétel alapján csoportosíthatjuk.  

 Ismerjék a kémiai jelrendszer lényegét, a jel és a jelentés kapcsolatának fejlődését. 

 Értsék a tanulók az egyesülés és a bomlás fogalmát, illetve a hőtermelő és hőelnyelő 

változás lényegét. 

 A három halmazállapotról és a halmazállapot-változásokról tanultak felidézése 

 A tanulók értsék, hogy az oldatok a keverékek egyik csoportját alkotják. Értsék az oldat 

készítésének lényegét és lássanak példákat arra, hogy az oldószer minősége 

meghatározza azt,  

 Tudják értelmezni az oldhatóság és a hőmérséklet összefüggését . 

 A tanulók ismerjék a két legfontosabb gázkeverék, a levegő és a földgáz összetételét, 

alkotóikat, és azt, hogy ezeket hogyan lehet szétválasztani egymástól. 

AZ ATOMOK FELÉPÍTÉSE 

 Tudják és értsék a tanulók, hogy az atomokat parányi, ún. elemi részecskék építik fel. 
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 A rendszám és a tömegszám fogalma, kapcsolatuk az izotópokkal 

 A vegyértékelektronok szerepe a kémiai reakciókban. 

 Tudják, hogy a periódusos rendszerből milyen információkat olvashatnak ki. 

 A moláris tömeg fogalma és kiszámítása. 

 Ismerjék az anyagmennyiség, a részecskeszám és a tömeg közötti összefüggést.   

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

AZ ANYAGOK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAIK 

Ismerjék: 

 A kovalens kötés fogalmát. 

 A molekulaképzés szabályait. 

 Az összegképlet és a szerkezeti képlet felírásának módját és jelentésüket. 

 Az elem- és vegyületmolekulák kialakulását a klór, az oxigén, a nitrogén, a víz, a 

hidrogén-klorid, a metán, az ammónia és a szén-dioxid molekulaszerkezetét. 

 Az atomrács fogalmát. 

 A gyémánt, a kvarc és a grafit szerkezetét és azok tulajdonságait.  

 A fémek szerkezetét, a fémrácsot és a fémes kötést. 

 A fémek fizikai tulajdonságainak általános jellemzését.  

 A nemesgázszerkezet elérésének módjait, a  kation- és anion képzést. 

 Atom – ion – molekula kapcsolatát. 

 tudják jellemezni az ionvegyületek fizikai tulajdonságait a konyhasó példáján. 

A KÉMIAI ÁTALAKULÁSOK 

 Ismerjék meg a tanulók a kémiai egyenlet felírásának szabályait. 

 A tanulók értsék, hogy a kémiai reakcióknak, mint pl. a jól ismert égési folyamatoknak 

feltételei vannak. 

 Ismerjék meg a tanulók a gyakran használt savak és lúgok tulajdonságait, és a köznapi 

életben használt legfontosabb savas és lúgos oldatokat.  

 Értsék, hogy a savat lúggal, a lúgot pedig savval közömbösíthetjük. 

 

Kémia 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 A periódusos rendszer szerepének és az anyagmennyiség fogalmának a megértése.  

 Képletek szerkesztése, anyagmennyiségre vonatkozó számítási feladatok megoldása. 
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 Az ionos, kovalens kötés ismerete, valamint a köztük levő különbség megértése.  

 Képletek szerkesztése. Egyszerű molekulák szerkezetének felírása az atomok 

vegyérték-elektronszerkezetének ismeretében az oktettelv felhasználásával.  

 Összetételre vonatkozó számítási feladatok megoldása. 

 Az egyesülés, bomlás, égés, oxidáció, redukció ismerete, ezekkel kapcsolatos 

egyenletek rendezése, kísérletek szabályos és biztonságos végrehajtása. 

 A légköri gázok és a légszennyezés kémiai vonatkozásainak ismerete, megértése, 

környezettudatos szemlélet kialakítása. 

 A vizek kémiai összetételének áttekintése; a vízszennyezés kémiai vonatkozásainak 

ismerete, megértése, környezettudatos szemlélet kialakítása. 

 Kémiai információk ismerete a háztartásban található néhány további anyagról, azok 

biztonságos és környezettudatos kezelése.  

 A háztartásban előforduló kémiai jellegű számítások elvégzési módjának elsajátítása. 

 Alapszintű ismerete néhány, az életben fontos fémnek, nemfémes elemnek és  

 

legfontosabb vegyületeiknek, felhasználásuknak, biológiai hatásuknak.  

 A vizsga módja: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

 A periódusos rendszer szerepének és az anyagmennyiség fogalmának a megértése. 

Képletek szerkesztése, anyagmennyiségre vonatkozó számítási feladatok megoldása.  

 Az ionos, kovalens kötés ismerete, valamint a köztük levő különbség megértése. 

Képletek szerkesztése. Egyszerű molekulák szerkezetének felírása az atomok 

vegyérték-elektronszerkezetének ismeretében az oktettelv felhasználásával. 

Összetételre vonatkozó számítási feladatok megoldása. 

 Az egyesülés, bomlás, égés, oxidáció, redukció ismerete, ezekkel kapcsolatos 

egyenletek rendezése. 

 A légköri gázok és a légszennyezés kémiai vonatkozásainak ismerete, megértése, 

környezettudatos szemlélet kialakítása. 

 A vizek kémiai összetételének áttekintése; a vízszennyezés kémiai vonatkozásainak 

ismerete, megértése, környezettudatos szemlélet kialakítása. 

 Kémiai információk ismerete a háztartásban található néhány további anyagról, azok 

biztonságos és környezettudatos kezelése. A háztartásban előforduló kémiai jellegű 

számítások elvégzési módjának elsajátítása. 

 A fizikai és a kémiai változások jellemzése, megkülönböztetésük. Egyszerű egyenletek 
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felírása.  

 Savak, lúgok és a sav-bázis reakcióik ismerete, ezekkel kapcsolatos egyenletek 

rendezése. Az általánosítás képességének fejlesztése típusreakciók segítségével. 

 Az élelmiszerek legfőbb összetevőinek, mint szerves vegyületeknek az ismerete és 

csoportosítása. 

 A tágabban értelmezett vegyipar főbb ágainak, legfontosabb termékeinek és 

folyamatainak ismerete, megértése, környezettudatos szemlélet kialakítása. 

 Az energiaforrások áttekintése a kémia szempontjából, környezettudatos szemlélet 

kialakítása. 

 A háztartásban előforduló savak, lúgok és sók, valamint biztonságos használatuk 

módjainak elsajátítása. 

 A háztatásban előforduló fertőtlenítő- és mosószerek, valamint biztonságos használatuk 

módjainak elsajátítása. A csomagolóanyagok áttekintése, a hulladékkezelés 

szempontjából is, környezettudatos szemlélet kialakítása. 

 A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás,  

 

elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai 

egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, 

módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

 Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület 

tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban 

előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 

 Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-

szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult 

modellek és a valóság kapcsolatát. 

 Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a 

halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének 

alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 

 Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is 

kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati 

szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 
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Fizika 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

MÉRÉS, MENNYISÉGEK. 

 A mérés fogalma 

 A mérhető mennyiségek /hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idő, 

hőmérséklet/mindennapi életben is előforduló mértékegységei, mérőeszközei, 

váltószámai. 

 Mennyiségek váltása egyik mértékegységről a másikra. 

 A hőmérő és a lázmérő működése. A Celsius-skála hőmérsékleti alappontjai. 

HŐTAN 

 A hőterjedési módok /hővezetés, hőáramlás, hősugárzás/ és azok gyakorlati 

vonatkozásai. 

 Hőszigetelő és hővezető anyagok  

 Környezetben előforduló halmazállapot-változások /pl. hó olvadása, ruha száradása 

stb./ 

HANGTAN 

 Hangforrás fogalma 

 Hangszerek csoportosítása a hangkeltés módja szerint 

 Hangerősség, decibel, hallásküszöb, fájdalomküszöb 

 A hang terjedésének feltétele 

 A hang sebességének értéke levegőben 

FÉNYTAN 

 Az anyagok csoportosítása optikai tulajdonság szerint. 

 A fényforrás fogalma és csoportosításuk. 

 A fény visszaverődésével és törésével kapcsolatos törvények, alapvető jelenségek. 

 A fényterjedés sebessége 

 A síktükörben látott kép tulajdonságai. 

 A tükrök és a lencsék gyakorlati életben való alkalmazása. 

 A mindennapok optikai eszközei. 

 A szem működése, látáshibák, a szemüveg szerepe. 

 Néhány légköri optikai jelenség megnevezése. 

Vizsga típusa: írásbeli 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 
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MÉRÉS, MENNYISÉGEK. 

 A mérés fogalma 

 A mérhető mennyiségek /hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idő, 

hőmérséklet/mindennapi életben is előforduló mértékegységei, mérőeszközei, 

váltószámai. 

 Mennyiségek váltása egyik mértékegységről a másikra. 

 A hőmérő és a lázmérő működése. A Celsius-skála hőmérsékleti alappontjai. 

HŐTAN 

 A hőterjedési módok /hővezetés, hőáramlás, hősugárzás/ és azok gyakorlati 

vonatkozásai. 

 Hőszigetelő és hővezető anyagok  

 Környezetben előforduló halmazállapot-változások /pl. hó olvadása, ruha száradása 

stb./ 

HANGTAN 

 Hangforrás fogalma 

 Hangszerek csoportosítása a hangkeltés módja szerint 

 Hangerősség, decibel, hallásküszöb, fájdalomküszöb 

 A hang terjedésének feltétele 

 A hang sebességének értéke levegőben 

FÉNYTAN 

 Az anyagok csoportosítása optikai tulajdonság szerint. 

 A fényforrás fogalma és csoportosításuk. 

 A fény visszaverődésével és törésével kapcsolatos törvények, alapvető jelenségek. 

 A fényterjedés sebessége 

 A síktükörben látott kép tulajdonságai. 

 A tükrök és a lencsék gyakorlati életben való alkalmazása. 

 A mindennapok optikai eszközei. 

 A szem működése, látáshibák, a szemüveg szerepe. 

 Néhány légköri optikai jelenség megnevezése. 

 ENERGIA 

 Energiaforrások csoportosítása. 

 Energiafajták felsorolása. 

 A megújuló és nem megújuló energiaforrások felismerése. 

 Egyszerű gépek felismerése és működése. 
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 Teljesítmény fogalma, jele, mértékegysége, egyszerű feladatok megoldása. 

TESTEK MOZGÁSA 

 A sebesség fogalma, jele, mértékegysége, egyszerű feladatok megoldása. 

 Az egyenes vonalú egyenletes mozgás felismerése grafikonok alapján. 

 A gyorsulás, mint sebességváltozás értelmezése. 

  A gyorsulás fogalma, jele, mértékegysége. 

 Szabadesés. 

 A körmozgást jellemző mennyiségek. 

ERŐ 

 Newton-törvényeinek kimondása felismerése egyszerű kísérleti példák alapján. 

 Az erő fajtáinak felsorolása. 

 Az erő sebességváltoztató hatása a mindennapokban. 

 A hétköznapi életben használatos eszközökön a nyomóhatás növelésének vagy 

csökkentésének a felismerése. 

 Hidrosztatikai nyomás, légnyomás. 

 Hajszálcsövesség, közlekedőedények az élő-és élettelen környezetben 

 Arkhimédész-törvénye. 

 Az úszás, merülés, lebegés feltétele. 

Vizsga típusa: írásbeli 

 

Fizika 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK. 

 ÁRAMERŐSSÉG FESZÜLTSÉG. 

 Az elektromosan semleges test anyagszerkezeti magyarázata. 

 A testek elektromos állapota és fajtái. 

 Vezetők és szigetelők közötti különbségek és példák. 

 Az elektromos áram fogalma. 

 Az áramerősség fogalma, jele, mértékegysége, mérőeszköze. 

 Az elektromos áramkör részei, áramirányok. 

 A feszültség fogalma, jele, mértékegysége, mérőeszköze. 

 A soros és párhuzamos kapcsolás felismerése kapcsolási rajzok alapján. 

AZ ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS.  

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI. 
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 Az elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. 

 Egyszerű számításos feladatok: áramerősség, feszültség, ellenállás számítására. 

 Egyenáram hatásai. 

Vizsga típusa: írásbeli 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK.  ÁRAMERŐSSÉG FESZÜLTSÉG. 

 Az elektromosan semleges test anyagszerkezeti magyarázata. 

 A testek elektromos állapota és fajtái. 

 Vezetők és szigetelők közötti különbségek és példák. 

 Az elektromos áram fogalma. 

 Az áramerősség fogalma, jele, mértékegysége, mérőeszköze. 

 Az elektromos áramkör részei, áramirányok. 

 A feszültség fogalma, jele, mértékegysége, mérőeszköze. 

 A soros és párhuzamos kapcsolás felismerése kapcsolási rajzok alapján. 

AZ ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS.  AZ EGYENÁRAM HATÁSAI. 

 Az elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. 

 Egyszerű számításos feladatok: áramerősség, feszültség, ellenállás számítására. 

 Egyenáram hatásai. 

ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ 

 Az indukált áram létrejöttének ismerete. 

 Váltakozó áram. 

 Mire használható a generátor és a transzformátor? 

 Az olvadó biztosíték az elektromos csengő és az elektromos izzólámpa működési elve? 

FÉNYTAN 

 Az anyagok csoportosítása optikai tulajdonság szerint. 

 A fényforrás fogalma és csoportosításuk. 

 A fény visszaverődésével és törésével kapcsolatos törvények, alapvető jelenségek. 

 A fényterjedés sebessége 

 A síktükörben látott kép tulajdonságai. 

 A tükrök és a lencsék gyakorlati életben való alkalmazása. 

 A mindennapok optikai eszközei. 

 A szem működése, látáshibák, a szemüveg szerepe. 

 Néhány légköri optikai jelenség megnevezése. 
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Vizsga típusa: írásbeli 

Ének 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, az énekes anyagból 10 dalt (9 magyar népdal, 1 kánon) stílusosan és 

kifejezően egyénileg énekelni. 

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Ismerje fel a tanult zenei elemeket.  

Előkészítés után tudjon könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasni. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa, nyújtott ritmus). 

Ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket hallás után. 

 

 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Gergely-járás 

Hull a szilva 

Csillagok, csillagok 

Erdő, erdő, de magas a teteje 

Erdő, erdő, erdő 

Megyen már a hajnalcsillag 

A szennai lipisen-laposon 

Érik a szőlő 

Megrakják a tüzet 

Pál, Kata, Péter (kánon) 

2. Ritmus visszhang 2/4-es ütemben (20%) 

3. Könnyebb gyakorló feladat éneklése szolmizálva, kézjellel, tanári megsegítéssel (20%). 

4. Zenefelismerés (10%) 

Hull a szilva (tekerő) 

Csillagok, csillagok (cimbalom) 

Érik a szőlő (citera) 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudjon emlékezetből, az énekes anyagból 10 dalt (6 magyar népdal, 1 gregorián ének, 2 műdal, 

1 kánon) stílusosan és kifejezően egyénileg énekelni. 
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A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Ismerje fel a tanult zenei elemeket.  

Előkészítés után tudjon könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasni. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa, nyújtott ritmus). 

Ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket hallás után. 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

A, a, a, a farsangi napokban 

Aki dudás akar lenni 

Hidló végén 

Postaváró 

Összegyűltek, összegyűltek az izsapi lányok 

Kitrákotty mese 

Nem vagyok én senkinek sem adósa 

Salve Regina 

Kék ibolyácska 

Bach: Parasztkantáta 

2. Ritmusvisszhang 2/4-es ütemben (20%) 

3. Könnyebb gyakorló feladat éneklése szolmizálva, kézjellel, tanári megsegítéssel (20%). 

4. Zenefelismerés (10%) 

Szőnyi Erzsébet: Este van már 

Kodály: Kállai kettős  

A. Vivaldi: Négy évszak – Tél II. tétel  

 
Ének 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, az énekes anyagból 10 dalt (8 magyar népdal, 1 történeti ének, 1 kánon) 

stílusosan és kifejezően egyénileg énekelni. 

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Ismerje fel a tanult zenei elemeket.  

Előkészítés után tudjon könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasni. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa, nyújtott ritmus). 

Ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket hallás után. 
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Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Ősszel érik babám 

Ablakomba, ablakomba 

Luca Panna 

Fáj a fának 

Minek nekem ez a sályi határ? 

Édesanyám, de sokszor kért a jóra 

A Vidrócki híres nyája 

Madárka, madárka 

Hajnal-nóta 

Kakukk-kánon 

2. Ritmusvisszhang 4/4-es ütemben (20%) 

3. Könnyebb gyakorló feladat éneklése szolmizálva, kézjellel, tanári megsegítéssel (20%). 

4. Zenefelismerés (10%) 

Farkas Ferenc: Hajnal-nóta 

Bartók Béla: Gyermekeknek I/13. Ballada 

Kodály Zoltán: Mátrai képek c. műből a betyár-ballada dalai 

 
Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudjon emlékezetből, az énekes anyagból 8 dalt (4 magyar népdal, 2 történeti ének, 2 műdal) 

stílusosan és kifejezően egyénileg énekelni. 

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Ismerje fel a tanult zenei elemeket.  

Előkészítés után tudjon könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasni. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa, nyújtott ritmus). 

Ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket hallás után. 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Már Vidrócki emelgeti a bankót 

Két tyúkom tavalyi 

Elmegyek, elmegyek 

Se, a tari réten 

Tinódi: Egri históriának summája 
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Csínom Palkó 

Mozart: Vágyódás a tavasz után 

Beethoven: Örömóda 

2. Ritmusvisszhang 4/4-es ütemben (20%) 

3. Könnyebb gyakorló feladat éneklése szolmizálva, kézjellel, tanári megsegítéssel (20%). 

4. Zenefelismerés (10%) 

Kodály Zoltán: Mátrai képek című vegyeskari műve 

Tyukodi-nóta 

W. A. Mozart: Varázsfuvola 

 

Ének 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, az énekes anyagból 10 dalt (7 magyar dal, 2 zenemű főtémája, 1 

többszólamú ének) stílusosan és kifejezően egyénileg énekelni. 

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Ismerje fel a tanult zenei elemeket.  

Előkészítés után tudjon könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasni. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa, nyújtott ritmus, éles ritmus). 

Ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket hallás után. 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Által mennék én a Tiszán 

Kiöntött a Tisza 

Sárgul már a fügefa levele 

Gerencséri utca 

Tisza partján mandulafa virágzik 

Hopp ide tisztán 

Erdők völgyek szűk ligetek 

Ó, mely sok hal 

Felszántom a császár udvarát 

Szent István királyhoz 

2. Ritmusvisszhang 3/4-es ütemben (20%) 

3. Könnyebb gyakorló feladat éneklése szolmizálva, kézjellel, tanári megsegítéssel (20%). 

4. Zenefelismerés (10%) 
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Bárdos Lajos: Tiszai dallamok 

Kodály Zoltán: Háry János (részletek) 

Bartók Béla: Este a székelyeknél 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudjon emlékezetből, az énekes anyagból 10 dalt (4 magyar dal, 2 zenemű főtémája, 4 műdal) 

stílusosan és kifejezően egyénileg énekelni. 

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Ismerje fel a tanult zenei elemeket.  

Előkészítés után tudjon könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasni. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa, nyújtott ritmus, éles ritmus). 

Ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket hallás után. 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Által mennék én a Tiszán 

Kiöntött a Tisza 

Gerencséri utca 

Tisza partján mandulafa virágzik 

Ó, mely sok hal 

Felszántom a császár udvarát 

Erkel Ferenc: Meghalt a cselszövő 

Liszt Ferenc: Hajnalozó 

Schubert: A pisztráng 

Brahms: Bölcsődal 

2. Ritmusvisszhang 3/4-es ütemben (20%) 

3. Könnyebb gyakorló feladat éneklése szolmizálva, kézjellel, tanári megsegítéssel (20%). 

4. Zenefelismerés (10%) 

Bartók Béla: Gyermekeknek II/22. Debrecenbe kéne menni 

Erkel Ferenc: hazám, hazám 

A. Dvorák: Újvilág szimfónia I. tétel 
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Ének 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon emlékezetből, az énekes anyagból 10 dalt (10 magyar népdal) stílusosan és kifejezően 

egyénileg énekelni. 

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Ismerje fel a tanult zenei elemeket.  

Előkészítés után tudjon könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasni. 

Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa, nyújtott ritmus, éles ritmus). 

Ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket hallás után. 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Erdő mellett estvéledtem 

Októbernak, októbernak elsején 

Bús a kis gerlice madár 

Változatok egy népdalra  

Elszaladt a lovam 

Elindultam szép hazámból 

Négy szlovák népdal 

Röpülj, páva, röpülj 

Estéli nótázás 

A karádi faluvégén 

2. Ritmusvisszhang 3/8-os ütemben (20%) 

3. Könnyebb gyakorló feladat éneklése szolmizálva, kézjellel, tanári megsegítéssel (20%). 

4. Zenefelismerés (10%) 

Kodály Zoltán: Esti dal 

Bartók Béla: Huszárnóta 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudjon emlékezetből, az énekes anyagból 10 dalt (3 magyar népdal, 3 történeti ének, 1 kánon, 

1 műdal, 2 XX. századi zenemű fő témája) stílusosan és kifejezően egyénileg énekelni. 

A megadott hangmagasságot (kezdőhang) ismerje fel, vegye át. 

Ismerje fel a tanult zenei elemeket.  

Előkészítés után tudjon könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasni. 
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Tudja a tanult ritmusképleteket reprodukálni (egész, fél, negyed, nyolcad értékű ritmusok és 

szünetjeleik, szinkópa, nyújtott ritmus, éles ritmus). 

Ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket hallás után. 

Gyakorlati feladatok 

1.Választható dalok: (50%) 

Erdő mellett estvéledtem 

Elszaladt a lovam 

Elindultam szép hazámból 

Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek 

Nyár kánon 

Tavaszköszöntő 

Oragna figa 

Tavaszi dal 

Hazafelé 

István a király: Fel kelt a napunk 

2. Ritmusvisszhang 3/8-os ütemben (20%) 

3. Könnyebb gyakorló feladat éneklése szolmizálva, kézjellel, tanári megsegítéssel (20%). 

4. Zenefelismerés (10%) 

Johann Strauss: Kék Duna keringő 

C. Debussy: Gyermekkuckó 

C. Orff: Carmina Burana 
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Rajz 

Félévi - és év végi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 

 5. évf. 6. évf. 7. évf.  8. évf. 

Félév Feladat: 
tanulmányrajz:  

 fehér lap  

 egyszerű 

forgásfor

ma( pl. 

bögre) 

 természet

i forma 

(pl. alma) 

Feladat: 

tanulmányrajz: 

 összetett 

forgásforma 

(pl. korsó, 

tejeskanna) 

 természeti 

forma (pl. 

citrom) 

 Fehér lap 

Feladat: 
tanulmányrajz: 

 Forgástest 

 Szögletes 

testforma 

Feladat: 
tanulmányrajz:  

 Összetett 

testforma 

 

Év 

vége 

Feladat: 
tanulmányrajz 

 drapéria 

 egyszerű 

forgásfor

ma( pl. 

bögre) 

 természet

i forma 

(pl.alma) 

Feladat: 
tanulmányrajz: 

 drapéria 

 összetett 

forgásforma 

(pl. korsó, 

tejeskanna) 

 természeti 

forma 

(pl.citrom) 

Feladat: 
tanulmányrajz: 

 Forgástest 

 Szögletes 

testforma 

 

Feladat: 
tanulmányrajz: 

 Összetett 

testforma 

 Drapéria 

 

Eszköz:  
 Puha /2-3-4 b/ grafitceruza, vagy színes kréta /pasztell/. Választható.   

 A/4-es rajzlap. 

Az értékelés szempontjai:  
1. eszközhasználat 

2. formaérzékenység  

3. kompozíció 

4. fény-árnyék tónus 

5. elmélyültség 

6. egyéni kifejezőerő 

 

 

Informatika 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

A tanuló ismerje az alapfogalmakat, a számítógép főbb részeit, a közismert perifériákat, 

háttértárakat. 

A tanuló legyen képes: 

 képfájlt létrehozni, megnyitni, módosítani a Paint programmal 

 egyszerű rajzot önállóan elkészíteni felhasználva a rajzoló program eszközeit 

 egyszerű szövegszerkesztővel szöveges állományt elkészíteni, menteni, megnyitni. A 

tanuló ismerje a szövegszerkesztés alapvető lehetőségeit, fogalmait 
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 szövegszerkesztő programban az alapvető bekezdés és karakterformázó eszközök 

használatára 

 minta vagy irányított feladat alapján a megadott szöveg formázására 

Vizsga módja: Gyakorlati 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

A tanuló legyen képes: 

 egy böngésző programban megadott honlapot megnyitni, képet, szöveget lementeni 

 a Logo programban egyszerű utasításokkal egyszerű alakzatokat rajzolni a teknőccel 

 interaktív oktatóprogramok használatára 

 konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges 

információkat. 

Vizsga módja: Gyakorlati 

Informatika 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje a számítógép részeit és perifériáit, tudja azokat önállóan használni. 

Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, létrehozni, könyvtárat váltani. 

Állományokat létrehozni, átnevezni, mozgatni, törölni, fájlt keresni. 

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

szabályait. 

Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a leggyakoribb 

karakter- és bekezdésformázásokat. 

Minta vagy feladatleírás alapján megadott szöveget tudjon formázni. 

Ismerje egy bemutató-készítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni. 

Tudjon különféle adatbázisokban keresni (Közhasznú információforrások, digitális tudástárak, 

útvonalkeresők, térképes keresők használata). 

Vizsga módja: Gyakorlati 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

 

Ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit. 

Képes legyen algoritmust készíteni. 

Tudjon egyszerű programot készíteni. 

Legyen képes a LOGO fejlesztőrendszer alapszintű használatára. 

Legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára. 

Legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére. 

Legyen képes az interneten talált információk mentésére. 
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Ismerje az informatikai biztonsággal, az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat. 

Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. 

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

megtalálni, és további releváns forrásokat keresni. 

Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 

információkat. 

Vizsga módja: Gyakorlati 

 

Informatika 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Ismerje a hálózatok felépítését. 

Tudja önállóan használni a helyi hálózatot. 

Ismerje a szöveges dokumentumok részeit, a tipográfia alapfogalmait. 

Tudja kezelni a szövegszerkesztő program eszközeit. 

Rendelkezzen a szövegrészek formázásához szükséges ismeretekkel. 

Képes legyen összetett formázási feladatok megoldására. 

Részletes feladatleírás és minta alapján legyen képes szöveges dokumentum előállítására. 

Tudjon szöveges dokumentumba képeket, táblázatokat, más programok által készített 

objektumokat beilleszteni. 

Írásbeli munkáit esztétikusan tudja elkészíteni. 

Ismerje a web és a weblapok szerkezetét, jellemző elemeit. 

Képes legyen egyszerű honlap létrehozására szövegszerkesztővel. 

Ismerje a weblapok elemeinek elhelyezését, tulajdonságainak beállítását. 

Vizsga módja: Gyakorlati 

 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudjon szöveges dokumentumokat és egyéb fájlokat a hálózatra elhelyezni. 

Ismerje a digitális képek jellemzőit. 

Tudja egy képszerkesztő program használatát. 

Képek jellemzőinek megváltoztatását, módosítását. 

Ismerje az algoritmus-leírás eszközeit és módszereit. 

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak megvalósítása Logo vagy más 

fejlesztőrendszer segítségével. 
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Tudjon megadott weblapot megjelölni (könyvjelző), letölteni, menteni, nyomtatni. 

Legyen képes a weblapokról elérhető fájlok letöltésére és mentésére. 

Tudjon összetett keresési feladatokat megoldani. 

Tudjon E-mail címet létrehozni, alkalmazni. 

Ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket. 

Ismerje a könyvtártípusokat és szolgáltatásokat, a hatékony és céltudatos információkeresést. 

Vizsga módja: Gyakorlati 

Informatika 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon dokumentumot megfelelő módon nyomtatni. 

Ismerjen be-, illetve kitömörítő programokat, azok használatát. 

Ismerje a szöveg és a szám adattípusokat, a lényegesebb számformátumokat. 

Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, minimum, 

darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.) Ismerje a címzési módokat: a relatív, az abszolút 

és a vegyes címzést. 

Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás lehetőségeit. Tudja beállítani az 

oszlopszélességet és a sormagasságot. Tudja alkalmazni a szegélyezés és mintázatkészítés 

lehetőségeit. Ismerje az oldalbeállításhoz kapcsolódó formázási lehetőségeket (tájolás, margó, 

élőfej, élőláb). 

Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudjon az 

ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő grafikontípust 

választani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjon grafikont és más objektumot beilleszteni, 

formázni. 

Tudjon statisztikai problémákat megoldani táblázatkezelővel. Tudjon egyszerű és jól 

áttekinthető nyilvántartást készíteni. Tudjon táblázatot tervezni szöveges feladat alapján. 

Tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont szerint rendezni, az adatokat megadott 

szempont szerint szűrni. 

Vizsga módja: Gyakorlati 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudja a térképek keresésének használatát. Útvonal tervezők alkalmazását. 

Tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani LOGO fejlesztői környezetben; illetve Excel 

táblázatkezelő alkalmazásával. 

Ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat. 

Legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján. 

Legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 
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Ismerje az elektronikus könyv, hangoskönyv használatát. Szótárak, lexikonok, folyóiratok, 

képek, zenék, filmek elérését az interneten. 

Tudjon oktatóprogramokat, oktatóanyagokat keresni az interneten. 

Ismerje az elektronikus szolgáltatások működését, igénybevételét, használatát, lemondását. 

Ismerje a dokumentumtípusokat, kézikönyveket, a forráskiválasztást. 

Tudja alkalmazni a bibliográfiai hivatkozást, forrásfelhasználást. 

Vizsga módja: Gyakorlati 

Technika 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 Ételkészítések és eszközeinek ismerete 

 Az egészséges táplálkozás jelentőségének felismerése.  

 A technikai elveivel környezet jelentőségének felismerése. 

 Egyszerű műszaki rajzok olvasása és készítése.  

 A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes 

magatartásformáinak alkalmazása. 

 A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata.  

 Környezetkímélő magatartás és takarékosság fontosságának felismerése. 

 

Szóbeli tételsor 

1. Ételkészítési eljárok 

2. Települések jellemzői (jellege, alaprajza) 

3. Textíliák feldolgozása 

4. Gyalogos közlekedés szabályai 

5. Tömegközlekedés szabályai 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

 Ételkészítések és eszközeinek ismerete 

 Az egészséges táplálkozás jelentőségének felismerése.  

 A technikai elveivel környezet jelentőségének felismerése. 

 Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának elveivel és szükségességével.  

 Egyszerű, mindennapos technikai rendszerek azonosítása.. 

 Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása (egyszerű tervek és 

vázlatrajzok készítése.  

 Egyszerű műszaki rajzok olvasása és készítése.  

 A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes 

magatartásformáinak alkalmazása. 

 A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata.  

 Környezetkímélő magatartás és takarékosság fontosságának felismerése. 

Szóbeli tételsor 

6. Ételkészítési eljárok 
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7. Energiák csoportosítása 

8. Települések jellemzői (jellege, alaprajza) 

9. Gépek használatának szabályai 

10. Faanyagok csoportosítása 

11. Műszaki ábrázolás (vonalfajták, méretmegadás) 

12. Textíliák csoportosítása 

13. Textíliák feldolgozása 

14. Gyalogos közlekedés szabályai 

15. Tömegközlekedés szabályai 

 

Technika 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök 

szakszerű, biztonságos használata. 

 Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási 

gépeket szakszerűen használni. 

 A kulturált étkezés követelményei. 

 A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szerszámok és 

gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata. 

 Egyszerű háztartási munkák gyakorlati végzése. 

Szóbeli tételsor 

1. Napi étrend összeállítása 

2. Háztartási gépek helyes használata, szabályai 

3. Étkezési szokások 

4. Lakás jellemzői 

5. Lakás berendezései 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

 Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök 

szakszerű, biztonságos használata. 

 Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási 

gépeket szakszerűen használni. 

 A kulturált étkezés követelményei. 

 A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szerszámok és 

gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata. 

 Egyszerű háztartási munkák gyakorlati végzése. 

 A biztonságos közlekedés alkalmazása. A kerékpáros közlekedés szabályai.  

Szóbeli tételsor 

6. Napi étrend összeállítása 

7. Háztartási gépek helyes használata, szabályai 

8. Étkezési szokások 
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9. Hungarikumok 

10. Lakás jellemzői 

11. Lakás berendezései 

12. Anyagok a természetben 

13. Műanyagok 

14. Fémek és megmunkálásuk 

15. Biztonságos kerékpáros közlekedés 

 

Technika 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

A továbbhaladás feltételei  

 A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. 

 Ismerje a hulladékok kezelését és fontosságát. 

 A gyalogosokat és a kerékpárosokat érintő KRESZ szabályok ismerete. 

 A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, 

elhárítása. 

 Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek. 

Szóbeli tételsor 

1. A lakás elektromos hálózata 

2. A fűtés 

3. Háztartási hulladékok 

4. Kerékpáros közlekedés szabályai 

5. Textillák előállítása 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

A továbbhaladás feltételei  

 A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. 

 Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) működését. 

 Ismerje a hulladékok kezelését és fontosságát. 

 A gyalogosokat és a kerékpárosokat érintő KRESZ szabályok ismerete. 

 A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, 

elhárítása. 

 Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

 Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek. 

 Háztartási gépek működésének ismerete. 

 Rendelkezzen megfelelő önismerettel és pályaképpel. 

Szóbeli tételsor 

6. A lakás elektromos hálózata 

7. Elektromos készülékek a lakásban 

8. A fűtés 

9. Háztartási hulladékok 
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10. Kerékpáros közlekedés szabályai 

11. Útvonaltervezés elektronikus rendszerek segítségével 

12. Gépkocsi felépítése 

13. Gépek 

14. Textillák előállítása 

15. Pályaválasztás-munkahelyek 

 

Technika 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

 Energiaszállítás, - tárolás. 

 A közművek (vízvezeték és fűtésrendszere) működésének ismerete.  

 Ismerje telekommunikációs eszközöket. 

  A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata.  

 Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.  

 A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerés és 

elhárítása. Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait. 

 

Szóbeli tételsor 

1. Energiák csoportosítása 

2. Fűtési rendszerek 

3. Telekommunikáció 

4. A lakás elektromos hálózata 

5. Energiatakarékos épületek 

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

 Energiaszállítás, - tárolás. 

 A közművek (vízvezeték és fűtésrendszere) működésének ismerete.  

 Ismerje telekommunikációs eszközöket. 

  A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata.  

 Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.  

 Ismerje az energiatakarékosság és a környezettudatosság fontosságát. 

 A fenntartható fejlődés problémájának megismerése.  

 A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerés és 

elhárítása. Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait. 

 Ismerje a háztartás gépesítésének fontosságát. 

 

Szóbeli tételsor 

6. Energiák csoportosítása 

7. Fűtési rendszerek 

8. Telekommunikáció 

9. A lakás elektromos hálózata 
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10. Energiatakarékos épületek 

11. Környezettudatos építkezés 

12. Közművek a lakásban 

13. Elektromos motorok 

14. Élelmiszerek tartósítása 

15. Háztartás gépesítése 

 

 

Testnevelés 5. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon bemutatni  egyszerűbb bemelegítő gyakorlatokat.  

Ismerje az óra szervezéséhez szükséges rend - ,  és gimnasztikai gyakorlatok 

alapfogalmait és vezényszóra tudja végrehajtani azokat.  

Tudjon labdát vezetni mindkét kézzel.  

Tudjon bemutatni labdaátadásokat, átvételeket: kétkezes mellső - ,  felső 

átadások helyben és mozgás közben.  

Tudjon egyenletes tempóban futni minimum 8 -10 percig.  

Tudjon bemutatni  pár lépés nekifutással k islabdaha jítást  távolba.  

Ismerje az álló- és a térdelő rajt vezényszavait és tudja azokat végrehajtani.  

Tudjon bemutatni  távolugrást , 8 -12 lépés nekifutással 60cm-es elugró-sávból.  

Tudjon bemutatni  szekrényugrást 3 -4 részen: felguggolás, homorított leugrás; 

zsugorkanyarulati átugrás.  

Tudjon bemutatni tornaelemeket: Gurulóátfordulások: előre -hátra, különböző 

testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe. Zsugorfejállásból 

gurulóátfordulás előre.  Kézállásba fellendülés bordásfalnál.  Mérlegállás. 

Tigrisbukfenc. Kézen átfo rdulás /cigánykerék/ oldalra.  

Vizsga módja: Gyakorlati  

Gyakorlati vizsga feladatok:  

Mutasson be egyszerűbb bemelegítő gyakorlatokat!  

Mutasson be vezényszóra rend - ,  és gimnasztikai  gyakorlatokat!  

Mutasson be labdavezetést váltott kézzel!  

Mutasson be labdaátadásokat, átvételeket: kétkezes mellső - ,  felső átadások 

helyben és mozgás közben!  

Fusson egyenletes tempóban futni minimum 8 percig!  

Mutasson be pár lépés nekifutással  k islabdahajítást távolba!  

Mutasson be az álló - és a térdelő rajtot vezényszóra!  
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Mutasson be távolugrást, 8-12 lépés nekifutással 60cm-es elugró-sávból!  

Mutasson be szekrényugrást  3 -4 részen: felguggolás,  homorított  leugrás; 

zsugorkanyarulati átugrás.  

Mutasson be összefüggő talajgyakolatsort: gurulóátfordulások előre -hátra, 

zsugorfejállásból gurulóátfordulás előre, mérlegállás, tigrisbukfenc, kézen 

átfordulás /cigánykerék/ oldalra szerepeltetésével.  

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudjon bemutatni  kötélmászást,  mászó kulcsolással.  

Tudjon bemutatni szekrényugrást  3 -4 részen: guruló átfordulás előre, 

kismacska, guggoló átugrás.  

Szerezzen jártasságot az asztaliteniszben:  magas-mély; tenyeres - és 

fonákütések.  

Tudjon célba dobni, különböző célpontokra.  

Tudjon bemutatni  különböző alakzatban, labdaátadásokat és –elkapásokat.  

Tudjon bemutatni  vágtafutást  30 méteren.  

Tudjon bemutatni  magasugrást, lépő technikával.  

Legyen birtokában a korának megfelelő fizikai erőlétnek.  

Ismerje a szembeváltó technikáját és azt  tudja bemutatni.  

Vizsga módja: Gyakorlati  

Gyakorlati vizsga feladatok: 

Mutasson be szekrényugrást 3-4 részen: guruló átfordulás előre, kismacska, 

guggoló átugrás.  

Mutassa be az asztali tenisz alapütéseit!  

Mutasson be kötélmászást,  mászó kulcsolással!  

Mutassa be a labda felvételét a talajról, guruló labda felvételét állóhelyben és 

mozgás közben. Célba dobást  zsámolyra.  

Mutasson be különböző magasságból érkező kézilabda elfogását  és 

visszajátszását!  

Mutasson be magasugrást,  lépő technikával!  

Mutasson be 10 fekvőtámaszban karhajlí tást, nyújtást és 30 hanyattfekvésből 

felülést!  

Mutassa be segítőkkel a szembeváltó technikáját!  

Fusson 30 métert  időre!  
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Testnevelés 6. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon bemutatni  bemelegítő gyakorlatokat.  

Ismerje az óra szervezéséhez szükséges rend - ,  és gimnasztikai gyakorlatok 

alapfogalmait és vezényszóra tudja végrehajtani azokat.  

Tudjon labdát vezetni váltott  kézzel szlalom pályán.  

Tudjon bemutatni labdaátadásokat,  átvételeket:  egykezes felső - ,  csípő magas 

átadások helyben és mozgás közben.  

Tudjon egyenletes tempóban futni minimum 10 -12 percig.  

Tudjon bemutatni  nekifutással k islabdahajítást  távolba.  

Ismerje az álló- és a térdelő rajt vezényszavait és tudja azokat végrehajtani.  

Tudjon bemutatni  távolugrást , 10-12 lépés nekifutással .  

Tudjon bemutatni szek rényugrást 4 részen: repülő guruló átfordulás;  

zsugokanyarlati  átugrás.  

Tudjon bemutatni tornaelemeket: Gurulóátfordulások: előre -hátra, különböző 

testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe. Fejállásból gurulóátfordulás 

előre. Futólagos kézállásból guruló átfordulás előre. Mérlegállás. 

Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás /cigánykerék/ mindkét oldalra.  

Vizsga módja: Gyakorlati  

Gyakorlati vizsga feladatok:  

Mutasson be bemelegítő gyakorlatokat!  

Mutasson be vezényszóra rend - ,  és gimnasztikai  gyakorlatokat!  

Mutasson be labdavezetést váltott kézzel szlalom pályán!  

Mutasson be labdaátadásokat, átvételeket:  kétkezes felső - ,  csípő magas 

átadások helyben és mozgás közben!  

Fusson egyenletes tempóban futni minimum 10 percig!  

Mutasson be nekifutással k islabdahajítást távolba ! 

Mutasson be az álló - és a térdelő rajtot vezényszóra!  

Mutasson be távolugrást, 10 -12 lépés nekifutással ! 

Mutasson be szekrényugrást 4 részen: repülő guruló átfordulás; zsugokanyarlati 

átugrás.  

Mutasson be összefüggő talajgyakolatsort: gurulóátfordulások előre-hátra, 

fejállásból gurulóátfordulás előre,  mérlegállás,  tigrisbukfenc, kézen átfordulás 
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/cigánykerék/ mindkét oldalra, futólagos kézállásból guruló átfordulás előre 

szerepeltetésével.  

Vizsga módja: Gyakorlati  

 

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudjon bemutatni  kötélmászást,  mászó kulcsolással.  

Tudjon bemutatni szekrényugrást  4 részen: guruló átfordulás előre, kismacska, 

lebegőtámaszos guggoló átugrás.  

Fokozza a jártasságot az asztaliteniszben:  magas-mély; tenyeres - és 

fonákütések  a játékban.  

Tudjon kapura lőni helyből és mozgásból is .  

Tudjon bemutatni  különböző alakzatban, labdaátadásokat és –elkapásokat.  

Ismerje a váltófutások technikáit  és azokat tudja bemutatni .  

Tudjon bemutatni  vágtafutást  60 méteren.  

Tudjon bemutatni  magasugrást, lépő technikával.  

Legyen birtokában ,  a korának megfelelő fizikai erőlétnek.  

Tudjon bemutatni  labdaátadásokat, átvételeket:  belsővel,  belső csüddel!  

Vizsga módja: Gyakorlati  

Gyakorlati vizsga feladatok: 

Mutasson be szekrényugrást  4 részen: guruló átfordulás előre,  kismacska, 

guggoló átugrás.  

Mutassa be az asztali tenisz alapütéseit!  

Mutasson be kötélmászást,  mászó kulcsolással!  

Mutassa be a labda hosszú indítását  követően, labdavezetést a kapuig, majd a 

kapura lövést .  

Mutasson be különböző magasságból érkező kézilabda elfogását  és 

visszajátszását!  

Mutasson be magasugrást,  lépő technikával!  

Mutasson be 15 fekvőtámaszban karhajlí tást, nyújtást és 35 hanyattfekvésből 

felülést!  

Fusson 60 métert  időre!  

Mutasson be labdaátadásokat, átvételeket:  belsővel, belső csüddel!  

Mutassa be segítőkkel a svédváltót!  
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Testnevelés 7. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon bemutatni  egyszerűbb bemelegítő gyakorlatokat 6 -8 gyakorlat.  

Ismerje az óra szervezéséhez szükséges rend - ,  és  gimnasztikai  gyakorlatok 

alapfogalmait és vezényszóra tudja végrehajtani azokat.  

Tudjon labdát vezetni váltott  kézzel  szlalomba. 

Tudjon bemutatni  labdaátadásokat, átvételeket: kétkezes mellső - ,  felső ,  

egykezes felső  átadások helyben és mozgás közben.  

Tudjon egyen letes tempóban futni minimum 10 -12 percig.  

Tudjon bemutatni  pár lépés nekifutással kislabdahajítást  távolba.  

Ismerje az álló- és a térdelő rajt vezényszavait és tudja azokat végrehajtani.  

Tudjon bemutatni  távolugrást , 8 -12 lépés nekifutással .  

Tudjon bemutatni  szekrényugrást 4 részen: felguggolás,  homorított  leugrás ;  

guggoló átugrás, zsugorkanyarulati átugrás .  

Tudjon bemutatni  tornaelemeket: Gurulóátfordulások: előre -hátra, különböző 

testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe. Fejállásból gurulóátfordulás 

előre. Kézállásba fellendülés,  futólagos kézállás . Mérlegállás.  Tigrisbukfenc. 

Kézen átfordulás /cigánykerék/ oldalra.  

Vizsga módja: Gyakorlati  

 

Gyakorlati vizsga feladatok: 

Mutasson be egyszerűbb bemelegítő gyakorlatokat!  

Mutasson be vezényszóra  rend- ,  és gimnasztikai  gyakorlatokat!  

Mutasson be labdavezetést váltott  kézzel  szlalomba! 

Mutasson be labdaátadásokat, átvételeket: kétkezes mellső - ,  felső, egykezes 

felső átadások helyben és mozgás közben!  

Fusson egyenletes tempóban futni minimum 10  percig! 

Mutasson be pár lépés nekifutással  kislabdahajítást távolba ! 

Mutasson be az álló - és a térdelő rajtot vezényszóra!  

Mutasson be távolugrást, 8-12 lépés nekifutással .  

Mutasson be szekrényugrást 4 részen: felguggolás, homorított  

leugrás;guggoló átugrás, zsugorkanyarulati átugrás .  

Mutasson be összefüggő talajgyakolatsort: gurulóátfordulások  előre-hátra, 

fejállásból gurulóátfordulás előre ,  mérlegállás ,  tigrisbukfenc, kézen 

átfordulás /cigánykerék/  oldalra szerepeltetésével.  
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Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudjon bemutatni  kötélmászást,  mászó kulcsolással.  

Tudjon bemutatni  szekrényugrást 4 részen: guruló átfordulás előre, 

kismacska, guggoló átugrás.  

Szerezzen jártasságot az asztaliteniszben:magas-mély; tenyeres-és 

fonákütések.  

 

Tudjon cé lba dobni,  különböző célpontokra.  

Tudjon bemutatni  különböző alakzatban, labdaátadásokat és –elkapásokat.  

 

Tudjon bemutatni  vágtafutást  30 méteren.  

Tudjon bemutatni  magasugrást, lépő technikával.  

Legyen birtokában a korának megfelelő fizikai erőlétnek.  

Ismerje a szembeváltó technikáját és azt  tudja bemutatni.  

Vizsga módja: Gyakorlati  

Gyakorlati vizsga feladatok: 

Mutasson be szekrényugrást 4 részen: guruló átfordulás előre, kismacska, 

guggoló átugrás.  

Mutassa be az asztali tenisz alapütéseit!  

Mutasson be kötélmászást,  mászó kulcsolással!  

Mutassa be a labda felvételét a talajról,  guruló labda felvételét állóhelyben és 

mozgás közben. Célba dobást  zsámolyra.  

Mutasson bekülönböző magasságból érkező kézilabda elfogását és 

visszajátszását!  

Mutasson be magasugrást,  lépő technikával!  

Mutasson be 15 fekvőtámaszban karhajlítást,  nyújtást és 30 hanyattfekvésből 

felülést!  

Mutassa be segítőkkel a szembeváltó technikáját!  

Fusson 30 métert  időre!  

Testnevelés 8. évfolyam 

Félévi követelmény, osztályozó- és javító vizsgára 

Tudjon bemutatni  bemelegítő gyakorlatokat 10 -12 gyakorlat .  

Ismerje az óra szervezéséhez szükséges rend - ,  és gimnasztikai  gyakorlatok 

alapfogalmait és vezényszóra tudja végrehajtani azokat.  

Tudjon labdát vezetni váltott  kézzel  szlalom pályán .  

Tudjon bemutatni  labdaátadásokat, átvételeket: egykezes felső- ,  csípő magas  

átadások helyben és mozgás közben.  

Tudjon egyen letes tempóban futni minimum 10 -12 percig.  

Tudjon bemutatni  nekifutással kislabdahajítást  távolba.  
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Ismerje az álló- és a térdelő rajt vezényszavait és tudja azokat végrehajtani.  

Tudjon bemutatni  távolugrást ,  10-12 lépés nekifutással .  

Tudjon bemutatni  szekrényugrást4-5 részen:  repülő guruló átfordulás; 

guggoló átugrás, zsugorkanyarulati átugrás .  

Tudjon bemutatni  tornaelemeket: Gurulóátfordulások: előre -hátra, különböző 

testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe. Fejállásból gurulóátfordulás 

előre. Futólagos kézállásból guruló átfordulás előre . Mérlegállás.  

Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás /cigánykerék/ mindkét oldalra.  

Vizsga mód ja: Gyakorlati  

Gyakorlati vizsga feladatok: 

Mutasson be bemelegítő gyakorlatokat 10 -12 gyakorlat!  

Mutasson be vezényszóra rend - ,  és gimnasztikai  gyakorlatokat!  

Mutasson be labdavezetést váltott  kézzel  szlalom pályán időre!  

Mutasson be labdaátadásokat, átvé teleket: egykezes felső - ,  csípő magas  

átadások helyben és mozgás közben!  

Fusson egyen letes tempóban futni minimum 10  percig! 

Mutasson be nekifutással kislabdahajítást távolba ! 

Mutasson be az álló - és a térdelő rajtot vezényszóra!  

Mutasson be távolugrást,  10-12 lépés nekifutássa l !  

Mutasson beszekrényugrást4-5 részen:  repülő guruló átfordulás;guggoló 

átugrás,  zsugorkanyarulati átugrás .  

Mutasson be összefüggő talajgyakolatsort: gurulóátfordulások  előre-hátra, 

fejállásból gurulóátfordulás előre ,  mérlegállás ,  tigrisbukfenc, kézen 

átfordulás /cigánykerék/mindkét oldalra, futólagos kézállásból guruló 

átfordulás előre szerepeltetésével.  

Vizsga módja: Gyakorlati  

Év végi követelmény, javító és osztályozó vizsgára 

Tudjon bemutatni  kötélmászást,  mászó kulcsolással.  

Tudjon bemutatni  szekrényugrást4-5 részen: guruló átfordulás előre,  

kismacska, lebegőtámaszos guggoló átugrás.  

Fokozza a jártasságot az asztaliteniszben:magas-mély; tenyeres-és 

fonákütések  a játékban.  

 

Tudjon kapura lőni helyből és mozgásból is .  

Tudjon bemutatni  különböző alakzatban, labdaátadásokat és –elkapásokat.  

 

Ismerje a váltófutások technikáit  és azokat tudja bemutatni .  

Tudjon bemutatni  vágtafutást  60 méteren.  

Tudjon bemutatni  magasugrást, lépő technikával.  

Legyen birtokában ,  a korának megfelelő fizikai erőlétnek.  

Tudjon bemutatni  labdaátadásokat, átvételeket:  belsővel,  belső csüddel!  

Vizsga módja: Gyakorlati  
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Gyakorlati vizsga feladatok: 

 

Mutasson be szekrényugrást4 -5 részen: guruló átfordulás előre, kismacska, 

guggoló átugrás.  

Mutassa be az asztali tenisz alapütéseit!  

Mutasson be kötélmászást,  mászó kulcsolással!  

Mutassa be a labda hosszú indítását követően, labdavezetést a kapuig, majd a 

kapura lövést .  

Mutasson bekülönböző magasságból érkező kézilabda elfogását és 

visszajátszását!  

Mutasson be magasugrást,  lépő technikával!  

Mutasson be 15 fekvőtámaszban karhajlítást,  nyújtást és 35 hanyattfekvésből 

felülést!  

Fusson 60 métert  időre!  

Mutasson be labdaátadásokat, átvételeket:  belsővel, belső csüddel!  

Mutassa be segítőkkel a svédváltót!  
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TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK KÖVETELMÉNY 

A GIMNÁZIUMBAM 

 

 

 

 

Ének-zene szóbeli vizsga témakörei: 

 

5.osztály 

 

1. Őskor, ókor, középkor zenéje 

2. Reneszánsz zene 

3. A barokk kor zenéje 

4. Népdalok éneklése 

 

6.osztály 

 
1. A Bécsi klasszicizmus zenéje 
2. Históriás énekek 
3. Kodály: Mátrai képek 
1. Népdalok éneklése 

 

7.osztály 

 
1. A romantika zenéje 
2. Kodály: Hári János 
3. Bartók: Este a székelyeknél 
4. Népdalok éneklése 

 

8.osztály 

 
1. A századforduló zenéje. 
2. A XX. század zenéje 
3. Bartók: Cantata Profana 
4. Kodály: Psalmus Hungaricus 
5. Népdalok éneklése 

 

9. osztály 

 

1.  Őskor, ókor, középkor zenéje 

2. Reneszánsz zene 

3. A barokk kor zenéje 
4. A Bécsi klasszicizmus zenéje 
5. Népdalok éneklése és elemzése 
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6. Zenei szemelvények éneklése 

 

 

 

 

 

10. osztály 

 

1. A romantika zenéje 

2. A XIX. század magyar zenéje 

3. Késő romantika 

4. A századforduló és a XX. század 

5. Kodály és Bartók művei 
6. Népdalok éneklése és elemzése 

7. Zenei szemelvények éneklése 

 

Témakörök kémiából 

7. évfolyam 

Bevezetés a kémiába 

Kémiai alapismeretek 

 az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai 

 egyesülés, bomlás, exoterm és endoterm változások 

 halmazállapotok és halmazállapot-változások 

 az oldódás, az oldatok, az oldatok töménysége 

 oldhatóság 

 az oldatok kémhatása 

 szilárd keverékek és szétválasztási módszereik 

 vizes oldatok alkotórészeinek szétválasztási módszerei 

 környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztásuk 

 egyszerű anyagok kimutatása 

Az atomok felépítése 

 az atomok szerkezetének felfedezése, az atommodellek fejlődése 

 az atom felépítése 

 az atomok elektronszerkezete 

 a periódusos rendszer 

 az anyagmennyiség 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságaik 

 a molekulák képződése, kovalens kötés kialakulása, összegképlet, szerkezeti képlet 

 elem- és vegyületmolekulák 

 apoláris és dipólus molekula 

 kölcsönhatások a molekulák között 

 a molekularács jellemzése 

 az atomrács jellemzése 

 a fémrács jellemzése 

 ötvözetek, könnyűfém, nehézfém 

 ionok képződése 

 ionvegyületek képletének felírása 

 az ionrács jellemzése 

A kémiai átalakulások 
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 a reakcióegyenlet felírásának lépései, az egyenletek rendezése 

 kémiai számítások a reakcióegyenlet alapján 

 az égés 

 redoxi reakciók 

 sav-bázis reakciók 

 közömbösítés 
 

8. évfolyam 

A nemfémes elemek és vegyületeik 

 a nemfémek általános jellemzése 

 a nemesgázok 

 a hidrogén 

 a VII. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik 

 a VI. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik 

 vizes oldatok kémhatása 

 az V. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik 

 a IV. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik 

A fémes elemek és vegyületeik 

 a fémek általános jellemzése 

 a fémek kémiai tulajdonságai 

 a fémek korróziója,  a korrózióvédelem 

 az I. főcsoport elemei és vegyületeik 

 a II. főcsoport elemei és vegyületeik 

 a természetes vizek keménysége 

 az alumínium; az alumínium előállítása 

 az óncsoport 

 a vascsoport elemei; vas- és acélgyártás 

 a rézcsoport elemei 

 a cinkcsoport elemei 
 

9. évfolyam 

A kémia és az atomok világa 

 az atommodell fejlődése 

 az atom felépítése 

 az atommag átalakulásai, radioaktivitás 

 a periódusos rendszer 

 az anyagmennyiség, az anyagmennyiséggel kapcsolatos számítások 

Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 

 elsőrendű kémiai kötések 

 a molekula, kovalens kötés  

 a molekula polaritása 

 a molekulák alakja 

 másodrendű kémiai kötések 

 az ionok kialakulása 

 ionvegyületek nevezéktana 

Anyagi rendszerek 

 halmazállapotok 
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 halmazállapot-változások 

 kristályrács-típusok 

 Avogadro törvénye 

 oldatok, az oldódás 

 oldatok összetétele 

 kolloid rendszerek 

  

Kémiai reakciók és reakciótípusok 

 a kémiai változások általános jellemzése 

 termokémiai alapismeretek 

 reakciósebesség 

 a kémiai egyensúly 

 sav-bázis reakciók, sók, savak, bázisok 

 vízionszorzat, vizes oldatok kémhatása, indikátorok 

 redoxireakciók 

 oxidációs szám, egyenletrendezés oxidációs szám segítségével 

Elektrokémia 

 elektrolízis 

 galvánelemek 

 elektródpotenciál, standardpotenciál 

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 

 elemek és vegyületek 

 a hidrogén 

 a nemesgázok 

 a halogének és fontosabb vegyületeik 

Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei 

 az oxigén és az ózon 

 a víz 

 a hidrogén-peroxid 

 a kén 

 kén-dioxid, kénessav és sói 

 kén-trioxid, kénsav és sói 

A nitrogéncsoport és elemeinek vegyületei 

 a nitrogén 

 az ammónia és sói 

 a salétromsav, a salétromossav és sóik 

 a foszfor és vegyületei 
 

10. évfolyam 

A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei 

 a szén 

 fontosabb szervetlen szénvegyületek 

 a szilícium és vegyületei 

A fémek és vegyületeik 

 az alkálifémek és fontosabb vegyületeik 

 az alkáliföldfémek és fontosabb vegyületeik 
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 az alumínium 

 az ón és az ólom 

 a vascsoport 

 a rézcsoport 

 a cinkcsoport 

A szénhidrogének és halogénezett származékaik 

 a szénvegyületek csoportosítása 

 az izoméria 

 az alkánok 

 az alkének 

 diének és poliének 

 kaucsuk és gumi 

 az alkinek 

 aromás szénhidrogének 

 halogénezett szénhidrogének 

Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

 alkoholok 

 fenolok 

 éterek 

 aldehidek 

 ketonok 

 karbonsavak és sóik 

 észterek 

 gliceridek 

 szénhidrátok 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

 aminok 

 nitrogéntartalmú heterociklusok 

 amidok 

 aminosavak 

 peptidek, fehérjék 

 nukleotidok 

 nukleinsavak 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

 

 

5. évfolyam 

A továbbhaladás feltételei  

 Ételkészítések és eszközeinek ismerete 

 Az egészséges táplálkozás jelentőségének felismerése.  

 A technikai elveivel környezet jelentőségének felismerése. 

 Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának elveivel és szükségességével.  

 Egyszerű, mindennapos technikai rendszerek azonosítása.. 

 Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása (egyszerű tervek és vázlatrajzok 

készítése.  

 Egyszerű műszaki rajzok olvasása és készítése.  
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 A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak 

alkalmazása. 

 A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata.  

 Környezetkímélő magatartás és takarékosság fontosságának felismerése. 

 

Szóbeli tételsor 
16. Ételkészítési eljárok 

17. Energiák csoportosítása 

18. Települések jellemzői (jellege, alaprajza) 

19. Gépek használatának szabályai 

20. Faanyagok csoportosítása 

21. Műszaki ábrázolás (vonalfajták, méretmegadás) 

22. Textíliák csoportosítása 

23. Textíliák feldolgozása 

24. Gyalogos közlekedés szabályai 

25. Tömegközlekedés szabályai 

 

 6. évfolyam  

A továbbhaladás feltételei  

 Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű, 

biztonságos használata. 

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

szakszerűen használni. 

 A kulturált étkezés követelményei. 

 A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szerszámok és gépek 

kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata. 

 Egyszerű háztartási munkák gyakorlati végzése. 

 A biztonságos közlekedés alkalmazása. A kerékpáros közlekedés szabályai.  

Szóbeli tételsor 
16. Napi étrend összeállítása 

17. Háztartási gépek helyes használata, szabályai 

18. Étkezési szokások 

19. Hungarikumok 

20. Lakás jellemzői 

21. Lakás berendezései 

22. Anyagok a természetben 

23. Műanyagok 

24. Fémek és megmunkálásuk 

25. Biztonságos kerékpáros közlekedés 

7. évfolyam  

A továbbhaladás feltételei  

 A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. 

 Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) működését. 
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 Ismerje a hulladékok kezelését és fontosságát. 

 A gyalogosokat és a kerékpárosokat érintő KRESZ szabályok ismerete. 

 A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, elhárítása. 

 Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

 Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek. 

 Háztartási gépek működésének ismerete. 

 Rendelkezzen megfelelő önismerettel és pályaképpel. 

Szóbeli tételsor 
16. A lakás elektromos hálózata 

17. Elektromos készülékek a lakásban 

18. A fűtés 

19. Háztartási hulladékok 

20. Kerékpáros közlekedés szabályai 

21. Útvonaltervezés elektronikus rendszerek segítségével 

22. Gépkocsi felépítése 

23. Gépek 

24. Textillák előállítása 

25. Pályaválasztás-munkahelyek 

 

8. évfolyam  

A továbbhaladás feltételei  

 Energiaszállítás, - tárolás. 

 A közművek (vízvezeték és fűtésrendszere) működésének ismerete.  

 Ismerje telekommunikációs eszközöket. 

  A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata.  

 Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.  

 Ismerje az energiatakarékosság és a környezettudatosság fontosságát. 

 A fenntartható fejlődés problémájának megismerése.  

 A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerés és elhárítása. 

Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait. 

 Ismerje a háztartás gépesítésének fontosságát. 

 

Szóbeli tételsor 
16. Energiák csoportosítása 

17. Fűtési rendszerek 

18. Telekommunikáció 

19. A lakás elektromos hálózata 

20. Energiatakarékos épületek 

21. Környezettudatos építkezés 

22. Közművek a lakásban 

23. Elektromos motorok 

24. Élelmiszerek tartósítása 

25. Háztartás gépesítése 

26. Minimum követelmények tanulmányi idő alatti vizsgák esetében: Földünk és környezetünk 
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27. 9. évfolyam 

28. 1. A Naprendszer 

29. 2. A Föld alakja és mozgásai 

30. 3. A hegységképződés 

31. 4. Kőzetek, ásványok és energiahordozók 

32. 5. Időjárási elemek, éghajlat 

33. 6. A felszíni vizek általában (csoportosítás, mozgásformák, felszínalakítás) 

34. 7. Gazdálkodás a vízkészletekkel 

35. 8. Éghajlati övezetesség 

36. 9. Népességföldrajz 

37. 10. Településföldrajz 

38. 10. évfolyam  

39. 1. Napjaink jellemző világgazdasági folyamatai 

40. 2. A monetáris világ 

41. 3. Nemzetközi gazdasági, pénzügyi és katonai-politikai integrációi 

42. 4. Magyarország gazdasága napjainkban 

43. 5. Az EU tagság előnyei és hátrányai 

44. 6. Az Európai Unió 

45. 7. Világgazdasági erőterek szerepe 

46. 8. Észak-Amerika 

47. 9. Kelet-Ázsia 

48. 10. Napjaink globális kihívásai 

 

Testnevelés 
 

5. évfolyam 

 

1. NETFIT – vagy mini hungarofitt próbák 

2. Atlétika       Futások: rajtok, rövid és hosszútávú futások 

3.                     Ugrások: Távol- és magasugrás 

4.                      Dobások: Kislabdahajítás 

5. Torna           Talaj, szekrényugrás, gyűrű/fiúk/, gerenda /lányok/. Kötélmászás 

6. Labdajáték   Kézilabda 

 

Az évfolyam követelményének megfelelő gyakorlatok bemutatása. 

 

 

6.évfolyam 

 

1. NETFIT – vagy mini hungarofitt próbák 

2. Atlétika       Futások: rajtok, rövid és hosszútávú futások 
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3.                     Ugrások: Távol- és magasugrás 

4.                      Dobások: Kislabdahajítás 

5. Torna           Talaj, szekrényugrás, gyűrű/fiúk/, gerenda /lányok/. Kötélmászás 

6. Labdajáték   Kézilabda 

 

Az évfolyam követelményének megfelelő gyakorlatok bemutatása. 

 

 

 

7.évfolyam 

 

1. NETFIT – vagy mini hungarofitt próbák 

2. Atlétika       Futások: rajtok, rövid és hosszútávú futások 

3.                     Ugrások: Távol- és magasugrás 

4.                      Dobások: Kislabdahajítás 

5. Torna           Talaj, szekrényugrás, gyűrű/fiúk/, gerenda /lányok/. Kötélmászás 

6. Labdajáték   Kézilabda, kosárlabda 

 

Az évfolyam követelményének megfelelő gyakorlatok bemutatása. 

 

8.évfolyam 

 

1. NETFIT – vagy mini hungarofitt próbák 

2. Atlétika       Futások: rajtok, rövid és hosszútávú futások 

3.                     Ugrások: Távol- és magasugrás 

4.                      Dobások: Kislabdahajítás 

5. Torna           Talaj, szekrényugrás, gyűrű/fiúk/, gerenda /lányok/. Kötélmászás 

6. Labdajáték   Kézilabda, kosárlabda 

 

Az évfolyam követelményének megfelelő gyakorlatok bemutatása. 

 

 

9.évfolyam 

 

1. NETFIT – vagy mini hungarofitt próbák 

2. Atlétika       Futások: rajtok, rövid és hosszútávú futások 

3.                     Ugrások: Távol- és magasugrás 

4.                      Dobások: Kislabdahajítás 

5. Torna           Talaj, szekrényugrás, gyűrű,nyújtó/fiúk/, gerenda, felemáskorlát 

/lányok/.            Három szerből a minimum gyakorlat bemutatása. Kötélmászás 

6. Labdajáték   Kézilabda, röplabda 

 

Az évfolyam követelményének megfelelő gyakorlatok bemutatása. 

 

 

10.évfolyam 

 

1. NETFIT – vagy mini hungarofitt próbák 

2. Atlétika       Futások: rajtok, rövid és hosszútávú futások 

3.                     Ugrások: Távol- és magasugrás 

4.                      Dobások: Kislabdahajítás 
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5. Torna           Talaj, szekrényugrás, gyűrű,nyújtó/fiúk/, gerenda, felemáskorlát 

/lányok/.            Három szerből a minimum gyakorlat bemutatása. Kötélmászás 

6. Labdajáték: Kézilabda, röplabda 

Az évfolyam követelményének megfelelő gyakorlatok bemutatása. 

 

 

 

 

 

 

 

11.évfolyam 

 

1. NETFIT – vagy mini hungarofitt próbák 

2. Atlétika       Futások: rajtok, rövid és hosszútávú futások 

3.                     Ugrások: Távol- és magasugrás 

4.                      Dobások: Kislabdahajítás 

5. Torna           Talaj, szekrényugrás, gyűrű,nyújtó/fiúk/, gerenda, felemáskorlát 

/lányok/.            Három szerből a minimum gyakorlat bemutatása. Kötélmászás 

6. Labdajáték   Kézilabda, kosárlabda 

 

Az évfolyam követelményének megfelelő gyakorlatok bemutatása. 

 

 

12.évfolyam 

1. NETFIT – vagy mini hungarofitt próbák 

2. Atlétika       Futások: rajtok, rövid és hosszútávú futások 

3.                     Ugrások: Távol- és magasugrás 

4.                      Dobások: Kislabdahajítás 

5. Torna           Talaj, szekrényugrás gyűrű,nyújtó/fiúk/, gerenda, felemáskorlát 

/lányok/.            Három szerből a minimum gyakorlat bemutatása. Kötélmászás 

6. Labdajáték   Kézilabda,kosárlabda 

 

Az évfolyam követelményének megfelelő gyakorlatok bemutatása. 

 

 

 

 

Biológia 

7. évfolyam 

 

1. Az élőlények változatossága I. 

    Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

2. Az élőlények változatossága II. 

    Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

3. Az élőlények változatossága III. 

    Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez 

4. Rendszer az élővilág sokféleségében 

5. Részekből egész 

6. Szépség, erő, egészség 

8. évfolyam 

1. A szervezet anyag- és energiaforgalma 
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2. A belső környezet állandóságának biztosítása 

3. A fogamzástól az elmúlásig 

10. évfolyam 

 

1. Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia 

2. A Föld benépesítői: a növények és gombák 

3. A Föld benépesítői: az állatok 

4. Kapcsolatok az élő és élettelen között--- Életközösségek 

5. Másfélmillió lépés Magyarországon--- Hazai életközösségek 

6. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése 

 

 

 

11. évfolyam 

I. Sejtjeinkben élünk - A sejt felépítése és működése 

II. Az ember létfenntartó működései 

 

1. A keringési rendszer, a szív és érhálózat 

 

2. Ételek és életek--- a táplálkozás 

 

3. A légzés 

4. A kiválasztás 

5. Az immunitás 

6. A bőr 

7. A mozgás-szervrendszer 

III. Az életműködések szabályozása 

1. A hormonrendszer 

2. Az idegrendszer és az érzékelés 

 

12. évfolyam 

1. Nemzedékről nemzedékre – Az öröklődés törvényei 

2. Megfejthető üzenetek -Molekulárisgenetika 

3. Új kezdetek--- Szaporodás, szexualitás 

4. Az élet lehetőségei 

5. Kibontakozás- a biológiai evolúció 

6. Az ember egyéni és társasviselkedése 

7 . Gazdálkodás és fenntarthatóság 
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Magyar nyelv és kommunikáció 

 

5. évfolyam 

 

1.A kommunikáció tényezői 

2.A kommunikáció funkciói/ céljai 

3.A magyar beszédhangok képzése 

4.A magánhangzók jellemzői és a magánhangzótörvények 

5.A mássalhangzók jellemzői és a mássalhangzótörvények 

6.A szóelemek (szótő, képző, jel, rag) 

7.A magyar helyesírás alapelvei 

8.Helyesírási szabályok (a magyar ábécé, az elválasztás, a keltezés) 

 

 

 

6. évfolyam 

 

1.A magyar nyelv szófaji rendszere 

2.Valódi alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó) 

3.Névmások 

4.Igenevek 

5.Viszonyszók (névelő, névutó, segédige, igekötő, kötőszó, szóértékű módosítószó) 

6.Mondatszók (indulatszók, mondatértékű módosítószók) 

7.A főnevek helyesírása (személynevek, földrajzi nevek) 

8.A szóképzés 

 

7. évfolyam 

 

1.A nyelv zenei eszközei (hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet) 

2.A szószerkezetek típusai 

3.Az alany (jellemzői, kifejező szófajai, jelölése,típusai) 

4.Az állítmány (jellemzői, kifejező szófajai, jelölése,típusai) 

5.A tárgy (jellemzői, kifejező szófajai, jelölése,típusai) 

6.A határozók (jellemzői, kifejező szófajai, jelölése,típusai) 

7.A jelzők (jellemzői, kifejező szófajai, jelölése,típusai) 

8.A szóösszetételek fajtái, helyesírási sajátosságaik 

9.Kiselőadás készítése, a hivatkozás sajátosságai 

 

8. évfolyam 

 

1.A kommunikáció jellemzői, típusai (egyirányú, kétirányú; közvetett, közvetlen) 

2.A mondatok fajtái kommunikációs tartalom és szándék szerint (kijelentő, kérdő, felkiáltó, 

felszólító, óhajtó, az írásjelek szerepe) 

3.A mondatok fajtái szerkezetük szerint 

4.Az alárendelő összetett mondatok (állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói, jelzői, sajátos 

jelentéstartalmú mellékmondatok) 

5.A mellérendelő összetett mondatok (kapcsolatos, választó, ellentétes, következtető, 

magyarázó) 

6.A többszörösen összetett mondatok 

7.A nyelvváltozatok (nyelvjárások és csoportnyelvek) 

8.Gyakorlati írásbeliség- az önéletrajz és a kérvény 
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9. évfolyam 

 

Kommunikáció és tömegkommunikáció 

 a verbális és nem verbális kommunikáció tényezőinek és funkcióinak azonosítása 

 a kommunikációs eszközök tudatos alkalmazása  

 a tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési 

formái 

 tömegkommunikációs műfajok (tájékoztató és véleményközlő műfajok) 

 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

 a magyar beszédhangok képzése, jellemzői, a fonéma fogalma, hangtörvények ismerete 

 a szóelem (szabad és kötött morféma, szótő, képzők, jelek, ragok) – a szóalkotás módjai 

 a szófajok (alapszófajok, viszonyszók és mondatszók, illetve ezek alcsoportjai) 

 a szószerkezetek (szintagma) típusai 

 a mondatrészi szerepek (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők) 

 a mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajták (alárendelő és mellérendelő összetett 

mondatok) 

 

Szövegértés, szövegalkotás 

 a magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellemzőinek megismerése 

 önálló szövegalkotás (hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél) 

 az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával (a jegyzetelés 

technikái, az idézés szabályai) 

 az esszé jellemzőinek vizsgálata, az esszéírás folyamata 

 

Jelentéstan 

 a szavak jelentésének szerkezete 

 a hangalak és jelentés viszonya 

 denotatív, konnotatív jelentés 

 

Helyesírási ismeretek 

 a helyesírás alapelvei 

 a helyesírás rendszerszerűségének ismerete, gyakorlati alkalmazása 

 

 

10. évfolyam 

 

A szöveg 

 a szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése  

 a szövegszervező erők ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 a szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei 

 

Retorika 

 a retorika fogalma 

 a szónok tulajdonságai, feladatai 

 a szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete, a hatásos 
előadásmód eszközei 

 az érv, az érvek felépítése, elrendezése 

 a kulturált vita és véleménynyilvánítás jellemzői 
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11. évfolyam 

 

 

Stilisztikai alapismeretek 
 jelek és jeltípusok, jelentés 

 a stílus és stilisztika fogalma 

 a leggyakoribb stílusrétegek (magánéleti, hivatalos, tudományos, szónoki, 

publicisztikai, szépirodalmi) 

 a jellegzetes stílusárnyalatok jellemzőinek ismerete 

 a szövegek stílusának, jelentésének és stílushatásának vizsgálata (szóképek, 

alakzatok, mondatstilisztikai eszközök, hangszimbolika,a szókincs és a szófajok 

szerepe a stílushatásban) 

 

Nyelv és társadalom 

 fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben (nyelvi tervezés, 

nyelvpolitika, nyelvművelés, kétnyelvűség, kettősnyelvűség)) 

 a nyelv társadalmi és területi tagolódása, a nyelvváltozatok (csoportnyelvek és 

nyelvjárások jellemzői) 

 a tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 

nyelvhasználatra 

 

 

12. évfolyam 

 

Nyelvtörténet 

 szinkrón és diakrón nyelvszemlélet  

 nyelvtípusok (agglutináló, izoláló, flektáló) és nyelvcsaládok (különös tekintettel a 

magyar nyelv jellemzőire) 

 a magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bizonyítékai 

 a nyelvtörténeti kutatások forrásai (nyelvemlékek, azok típusai) 

 a magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelvemlékeink 

jellemzése 

 a szókincs és nyelvtani rendszer változásának tendenciái 

 a nyelvújítás története, hatása, értékelése 

 a mai nyelvállapot néhány jellemzője 

 

 

 

Magyar irodalom 

 5. évfolyam 

 1. A népköltészet és műköltészet jellemzői 

 2. A  mese , monda jellemzői, fajtái 

 3. Petőfi Sándor: János vitéz (memoriter 1. fejezet) 

 4. Petőfi Sándor: Az Alföld, Füstbement terv, Nemzeti dal 

 5. Arany János: Családi kör, Rege  csodaszarvasról 

 6. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 7. A tékozló fiú története 
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 6. évfolyam 

 1. Arany János: Toldi (történet, jellemek, szerkezet, költői eszközök, memoriter ) 

 2. Gárdonyi Géza: Egri csillagok (a történelmi regény) 

 3. Janus Pannonius és a reneszánsz 

 4. Balassi Bálint: Egy katonaének 

 4. Csokonai Vitéz Mihály és a felvilágosodás (Zsugori uram) 

 5. A ballada műfaja: Arany János: A walesi bárdok és Kőmíves Kelemenné 

 6. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 
 
 

 7. évfolyam 

 1. Reformkor és romantika Magyarországon 

 2. Kölcsey Ferenc pályája, a Himnusz, Huszt  elemzése (memoriter) 

 3. Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 

 4. Vörösmarty Mihály pályája, a Szózat elemzése (memoriter) 

 5. Petőfi Sándor pályaképe, A Tisza 

 6. Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 

 7. Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 

 8. Arany János pályaképe: A fülemile, Szondi két apródja 

 9. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány  

 10. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

 8. évfolyam 

 1. A Nyugat indulása, jelentősége, nemzedékek 

 2. Ady Endre pályaképe, verscsoportjai 

 3. Ady Endre: A magyar Ugaron, A föl-földobott kő, Lédával a bálban, Őrizem a szemed 

 4. Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

 5. Juhász Gyula: Tiszai csönd, Milyen volt… 

 6. Babits Mihály: Új leoninusok 

 7. Kosztolányi Dezső: A kulcs, Akarsz-e játszani? 

 8. Tóth Árpád: Körúti hajnal 

 9. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (egy novella) 

 10. József Attila pályaképe: Tiszta szívvel, Születésnapomra 

 11. Radnóti Miklós: Nem tudhatom, Hetedik ecloga, Erőltetett menet 

 12. Örkény István egyperces novellája (szabadon választott) 

 

 

 9. évfolyam 

 1. Műnemek és műfajok ismerete 

 2.  A görög mitológia, mítoszok, istenvilág 

 3. A görög és római költészet kiemelkedő alakjai: Szapphó, Vergilius, Horatius,  

 4. Homéroszi eposzok 

 5. A Biblia jelentősége, részei, történetek 

 6. A középkori vallásos irodalom (himnuszköltészet) 

 7. A középkori világi irodalom (vágáns, lovagi irodalom) 

 8. A magyar írásbeliség kezdetei (HB, ÓMS) 

 9. A reneszánsz kialakulása, itáliai szerzők (Boccaccio, Petrarca) 

 10. Shakespeare és az angol reneszánsz (Rómeó és Júlia, vagy Hamlet) 

 11. A magyar reneszánsz: Janus Pannonius 

 12. A magyar reneszánsz: Balassi Bálint 
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10. évfolyam 

 1.  A barokk kialakulása, Zrínyi Miklós barokk eposza 

 2.  A francia klasszicista dráma: Molere: Tartuffe 

 3. A felvilágosodás kialakulása, jellemzői, stílusirányzatai 

 4. Az európai felvilágosodás:  angol vagy német szerzők 

 5. Bessenyei György kulturális programja, röpiratai 

 6. Kazinczy Ferenc pályája, nyelvújítás 

 7. Csokonai Vitéz Mihály stílusszintézise (A Reményhez, Tartózkodó kérelem, A Magánossághoz, 
Az estve) 

 8. Berzsenyi Dániel pályája: A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz, Magyarokhoz I., 
Osztályrészem) 

 9. A romantika kialakulása 

 10. Az európai romantika irodalmából: vagy az angol vagy a német vagy az orosz romantika 
jellemzése alkotókkal és alkotásokkal 

 11. Katona József: Bánk bán 

 12. Kölcsey Ferenc pályája: Himnusz, Huszt, Búcsú az országos rendektől, Zrínyi dala, 
Paraineseis Kölcsey Kálmánhoz 

 13. Vörösmarty pályája: Szózat, Gondolatok a könyvtárban, a Guttenberg-albumba, A vén 
cigány, Késő vágy, Csongor és Tünde 

 14. Petőfi Sándor pályája, verscsoportjai: A borozó,  Az Alföld; Nemzeti dal ; János vitéz; A puszta, 
télen; A XIX. század költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén, Minek nevezzelek,  
Beszél a fákkal a bús őszi szél, Úti levelek, Az apostol 

 15. Jókai Mór pályája, regényei, Az arany ember 

  

11. évfolyam 

 1.  Arany János pályája: Toldi estéje, Letészem a lantot, balladái: Ágnes asszony, Szondi két 
apródja, Vörös Rébék 

 A lejtőn, Kertben, Epilógus, Mindvégig,  

 2. Vajda János új költői törekvései: A nádas tavon, Húsz év múlva 

 3. Madách Imre: Az ember tragédiája 

 4. Mikszáth Kálmán epikája: Az a fekete folt, Bede Anna tartozása, Beszterce ostroma 

 5. A realizmus irányzata: Gogol: A köpönyeg 

 6. Csehov drámái: Sirály 

 7. A modern polgári dráma irányzatai, Ibsen: A vadkacsa 

 8. A líra átalakulása a 19. század végén: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

 9. A 20. század első évtizedének magyar irodalma: A Nyugat 

 10. Ady Endre pályája, verscsoportjai: A Sion-hegy alatt;  Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út 
az éjszakába, A magyar Ugaron, Lédával a bálban, Nekünk Mohács kell, Őrizem a szemed, Ember 
az embertelenségben, Párisban járt az ősz 

 11. Krúdy Gyula novellái: Szindbád-novellák, A hídon 

 12. Móricz Zsigmond pályája, novellái: Tragédia, Barbárok, Úri muri 

 13. Babits Mihály pályája: In Horatium, A lírikus epilógja, Esti kérdés, A gazda bekeríti házát, 
Balázsolás, Jónás könyve, Jónás imája 

 14. Kosztolányi Dezső pályája: Mostan színes tintákról álmodom, Boldog, szomorú dal, Halotti 
beszéd, Hajnali részegség, Édes Anna, Szeptemberi áhitat,  

 15. Juhász Gyula pályája: Tiszai csönd, Tápai lagzi, Milyen volt.., Anna örök 

 16. Tóth Árpád pályája: Esti sugárkoszorú, Körúti hajnal 

 17. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

 18. Az avantgárd irodalma: Kassák Lajos 
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12. évfolyam 

 1. Az avantgárd irodalma 

 2. Thomas Mann: Mario és a varázsló 

 3. Brecht: Kurázsi mama 

 4. Irodalmunk két világháború között: Szabó Lőrinc: Semmiért egészen 

 5. Illyés Gyula: Koszorú 

 6. József Attila pályája: Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat, Holt vidék, Külvárosi éj, 
A Dunánál, Óda, Karóval jöttél, Flóra-versek 

 7. Radnóti Miklós pályája: Eklogák, (Első ecloga, Hetedik ecloga), Erőltetett menet, Tétova óda, 
Razglednicák 

 8. Örkény István   és a humor: Tóték, Egyperces novellák 

 9. Pilinszky János költészete: Harbach 1944, Apokrif 

 10. Nagy László költészete: Ki viszi át a szerelmet 

 11. Az irodalom határterülete: a krimi hatáskeltő eszközei (Arthur Conan Doyle: Sherlock 
Holmes története) 

 

 

 

 

Társadalomismeret 

5-6. évfolyam 

 

5. évfolyam 

Emlékek és források 

Emlék fogalma, a történelmi emlék. 

 

Tárgyi, írásos és szóbeli emlékek, történelmi források a környezetünkben. 

 

Iskolánk névadója: egy katolikus főúr Bercsényi Miklós. 

 

 

A történelmi tér és idő 

 

Az emberi élet korszakai, legfontosabb eseményei. 

 

Időszámításunk rendszere. 

 

Az iskolai történelmi atlaszban található információk és a jelmagyarázat megismerése. 

 

Lakni pedig kell! 

 

Hajlékok. 

 

Főúri kastélyok – paraszti porták – a magyar tanyavilág. 
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Az iskola az előző századokban 

 

Az oktatás története. 

A népiskolától az elemi iskolán át az általános iskoláig. 

 

Betegség – egészség. Egészségügy az előző században 

 

Az orvoslás története. 

 

Híres magyar orvosok (pl. Nyírő Gyula, Magyar Imre). Szent-Györgyi Albert, a C-

vitamin felfedezője.  

 

Érdekességek a közlekedés és a hírközlés történetéből 

 

A közlekedés és hírközlés fejlődése. 

 

Táplálkozás, öltözködés, szórakozás 

 

Hétköznapi és ünnepi asztal régen és ma. Az ételkészítés eszközeinek és 

alapanyagainak a változása. 

 

Öltözködés változásai. 

 

 

6. évfolyam 

 

Településtípusok Magyarországon régen és ma 

 

Településtípusok a régi és a mai Magyarországon. 

 

A falu és a város gazdasági élete és társadalmi csoportjai. 

 

A saját település megismerése (pl. helyi szokások, hagyományok). 

 

Magyarország fővárosa, Budapest és annak fejlődése. 

 

Magyarország népei, nemzet és nemzetiségek 

 

A nemzet, a nemzeti összetartozás elemei. 

 

A történelmi és mai Magyarország etnikai viszonyai. 

 

Nemzetiségek és etnikai kisebbségek Magyarországon, a nemzetiségi jogok. 

 

A határon túli magyarok helyzete, csoportjai. 

 

Sokszínű társadalom 

 

Közösségek és a társadalom különböző csoportjai, és azok egymáshoz való viszonya 

(szegény- gazdag, férfi-nő). 
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Fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek a társadalomban, e csoportok segítése, 

önkéntesség. 

 

Romák a mai magyar társadalomban. 

 

Előítéletek és a szegregáció jelensége. Szolidaritás és esélyegyenlőség. 

 

 

A gazdaság működése 

 

Családi költségvetés (bevételek, kiadások, takarékosság). 

 

A gazdaság szereplői (munkaadó, munkavállaló, állam) és a legfontosabb gazdasági 

ágazatok. 

 

A pénz és formái, szerepe a gazdaságban. Pénzintézetek. 

 

Családok pénzkezelési technikái, banki kapcsolatai (bankszámlák, bankkártyák, banki 

műveletek). 

 

Állampolgárság, állampolgári alapismeretek 

 

Államformák, politikai rendszerek. A demokratikus állam működésének alapelvei.  

 

Magyarország politikai intézményei. 

 

Az emberi alapjogok, állampolgári jogok és kötelességek. 

 

A gyermekek jogai, diákjogok, a diákönkormányzat működése. 

 

 

Német nyelv 

7. osztály 

Tankönyv: Wir 1 

 

Szókincs, témakörök 

 

 

Nyelvtan 

 

 Bemutatkozás 

 Család 

 Lakás 

 Háziállatok 

 

 

 

 Iskola (tanszerek, tantárgyak) 

 Étkezés 

 Napirend 

 Ünnepek (karácsony, húsvét) 

 

 

 sein, wohnen, heißen, haben, mögen  

 kijelentő és kérdő mondatok 

 személyes és birtokos névmások 

 határozott és határozatlan névelők 

 tagadás: nein, nicht, kein 

 elöljárók: in, bei 
 

 tárgyeset 

 időhatározók: am, im, um … 

 tőhangváltós igék: essen, nehmen, 
fahren 

 elváló igekötős igék 
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8. osztály 

Tankönyv: Wir 2 

 

Szókincs, témakörök 

 

Nyelvtan 

 

 

 Iskola (tevékenységek) 

 Hobbi 

 Tévézés 
 

 

 Állatkert 

 Születésnap 

 Ünnepek (szilveszter, anyák napja) 

 

 

 

 felszólító mód 

 módbeli segédigék 

 részes eset 

 es gibt 

 

 melléknévfokozás 

 dátum, sorszámnevek 

 werden 

 elöljárók: von, für 

 

 

 

 

9. osztály 

Tankönyv: direkt 1 

 

Szókincs, témakörök 

 

Nyelvtan 

 

 

 Bemutatkozás 

 Emberek, nyelvek, országok 

 Iskola 

 Család, házi állatok 

 

 

 Lakás, lakástípusok 

 Étkezési szokások 

 Város 

 Üzletek, szórakozás 

 

 

 

 

 gyenge és erős igék ragozása 

 möchte, sein, haben 

 általános alany  

 tagadás  

 tárgyeset 
 

 birtokos névmások 

 módbeli segédigék 

 wissen 

 elöljárók: in, an, vor, neben, zu, mit, 
über, durch 

 sich-es igék 
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10. osztály 

Tankönyv: direkt 1, direkt 2 

 

Szókincs, témakörök 

 

Nyelvtan 

 

 

 Napirend 

 Barátok 

 20. századi események 
 

 

 Egészség 

 Balesetek 

 Nyaralás 

 Öltözködés 
 

 

 

 

 igekötős igék 

 személyes és birtokos névmások esetei  

 alárendelő mondatok 

 Perfekt  
 

 felszólító mód 

 helyhatározók 

 földrajzi nevek 

 hasonlító szerkezetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. osztály 

Tankönyv: direkt 2, direkt 3 

 

Szókincs, témakörök 

 

Nyelvtan 

 

 

 Munka 

 Történelmi események 

 A jövő 

 Kapcsolatok 

 

 

 Érzelmek 

 A család 

 Álmok 

 Újsághírek 

 

 

 

 birtokos eset 

 cél- és időhatározói mondatok 

 Präteritum, Futur 1 

 közvetett kérdés 

 melléknévragozás 

 

 Konjunktiv 2, würde+Infinitiv 

 Plusquamperfekt 

 igevonzatok 

 szenvedő szerkezet 
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 12. osztály  

Tankönyv: direkt 3 

 

Szókincs, témakörök 

 

Nyelvtan 

 

 

 Magyarország 

 A német nyelv 

 Környezetvédelem 
 

 Szabadidő, sport 

 Bevásárlás, szolgáltatások 

 Németország és a németek 

 

 

 

 

 függő beszéd 

 módhatározói mellékmondatok 

 melléknevek vonzatai 
 

 zu+Infinitiv 

 állapotot kifejező szenvedő szerkezet 

 szenvedő szerkezet módbeli 
segédigékkel 

 

 

 

 

 

 

Történelem 

 

8 évfolyamos gimnázium, tehetséggondozó osztály 7-12. évfolyam, kerettanterv szerint 

7. évfolyam 

Az őskor és az ókori Kelet 

A történelem forrásai. 

Az első társadalmak.  

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak.  

Az ókori Kelet kulturális öröksége. 

 

Az ókori Hellász 

 

A polisz kialakulása. 

Az athéni demokrácia létrejötte, működése. 

Spárta. 

A görög hitvilág, művészet és tudomány. 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 

 

Az ókori Róma 

 

Róma létrejötte. 

Róma útja a köztársaságtól a császárságig. 

A köztársaság és a császárság államszervezte és intézményei.  
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Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai. 

A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 

A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése. 

Pannónia provincia. 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

 

 

 

8. évfolyam 

 

A kora középkor 

 

Nyugat–Európa államai és birodalmai a kora középkorban. 

Nyugat–Európa gazdasága és társadalma. 

A Bizánci Birodalom. 

A kereszténység a kora középkorban, az egyházszakadás. 

Az iszlám kialakulása és jellemzői. 

Az arab birodalom kialakulása és az arab kultúra. 

 

A virágzó és a késő középkor 

 

A pápaság és a császárság küzdelme. 

A keresztes hadjáratok. 

A középkori város. 

A céhes ipar és a kereskedelem. 

A rendiség kialakulása és jellemzői. 

Válság és fellendülés Nyugat–Európában a XIV–XV. században. 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz. 
Közép- és Kelet-Európa története a középkorban. 

Az Oszmán (Török) Birodalom felemelkedése és jellemzői. 

Művelődés és kultúra a középkorban. 

A középkori élet. 

 

A magyar őstörténet és az Árpádok kora 

 

A magyarság eredete. 

A magyarság vándorlása. 

A honfoglalás. 

A kalandozások kora. A X. század politikai, társadalmi és gazdasági viszonyai. 

Az államalapítás első lépései Géza fejedelem uralkodása idején. 

A keresztény monarchia megalapítása I. (Szent) István uralkodása idején. 

A trónviszályok és a királyi hatalom megszilárdulása a XI. század folyamán. 

A hatalomgyakorlás és az államszervezet a XII. században. III. Béla és kora. 

II. András és az Aranybulla. 

IV. Béla és a tatárjárás. 

A királyi hatalom meggyengülése, az utolsó Árpádok. 

A magyar egyház az Árpád-korban. 

Életmód, társadalom és gazdaság az Árpád-házi királyok idején. 

 

Magyarország története a vegyes házi királyok korában 
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A tartományúri hatalom felszámolása. 

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly uralkodása idején. 

I. (Nagy) Lajos törvényalkotói tevékenysége és külpolitikája. 

Luxemburgi Zsigmond magyarországi uralkodása és külpolitikája. 

Hunyadi János törökellenes harcai és kormányzósága. 

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 

Mátyás, a reneszánsz uralkodó. 

A késő középkori magyar egyház. 

Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. században. 

A magyar művelődés és kultúra emlékei a XIV–XV. században. 

 

9. évfolyam 

 

A világ és Európa a kora újkorban 

 

A földrajzi felfedezések. 

A korai gyarmatosítás. 

A világgazdaság kialakulásának gazdasági, társadalmi hatásai Nyugat- és Közép-Európában. 

A kapitalista gazdaság jellemző vonásai. 

A reformáció kezdetei, Luther tevékenysége. 

A reformáció kálvini ága. 

A reformáció egyéb irányzatai. 

A katolikus megújulás. 

Az abszolutizmus. 

A Habsburg-francia vetélkedés kezdetei a XVI. században. 

Spanyolország a kora újkorban. 

A Tudorok kora Angliában. 

Az angol polgárháború. 

Az alkotmányos monarchia létrejötte Angliában. 

A francia vallásháború, XIV. Lajos abszolutizmusa. 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII–XVIII. században: a harmincéves háború, a spanyol 

örökösödési háború és az északi háború. 

Közép-Európa kora újkori története. 

Az orosz nagyhatalom kialakulása, Nagy Péter reformjai. 

Tudományok, művészetek a kora újkorban. 

Életmód és mindennapok a kora újkorban. 

 

Magyarország a kora újkorban a tizenöt éves háborúig. 

 

A Jagelló-kor. 

A mohácsi csata és következményei. 

Az ország három részre szakadása, a várháborúk. 

A három országrész berendezkedése: a királyi Magyarország és a török hódoltság. 

A három országrész berendezkedése: az Erdélyi Fejedelemség. 

A reformáció Magyarországon. 

 

Magyarország története a kora újkorban a tizenöt éves háborútól a Rákóczi-

szabadságharcig 

 

A tizenöt éves háború és a Bocskai-felkelés. 

A katolikus megújulás Magyarországon. 
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A magyar rendek és a Habsburg-udvar viszonya a XVII. században. 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora: Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fejedelemsége. 

Zrínyi Miklós, a politikus és hadvezér pályája. 

A török hódoltság korának gazdasága, demográfiai folyamatai. Élet a három országrészben. 

A török kiűzése Magyarországról. 

A Rákóczi-szabadságharc története. 

Egy katolikus főúr Bercsényi Miklós. 

 

A felvilágosodás kora 

 

A felvilágosodás eszmerendszere. 

A felvilágosodás állam- és közgazdasági elméletei. 

Nagyhatalmak és nemzetközi kapcsolataik a XVIII. században. 

A felvilágosult abszolutizmus Közép-és Kelet-Európában. 

Az amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. 

Az Amerikai Egyesült Államok politikai rendszere. 

 

 

10. évfolyam 

 

Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

A Magyar Királyság a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. 

Demográfiai és etnikai változások a XVIII. században. 

Felekezetek és hitélet a XVIII. századi Magyarországon. 

Újjáépítés és gazdasági élet a XVIII. századi Magyarországon. 

A társadalmi változások és életmód a XVIII. században. 

Mária Terézia. 

II. József, a felvilágosult abszolút uralkodó. 

A barokk kulturális hatásai. 

 

A forradalmak és a Szent Szövetség kora 

 

A francia forradalom kezdete és az alkotmányos monarchia időszaka. 

A királyság bukása és a köztársaság létrejötte. 

A jakobinus diktatúra és a terror. 

Napóleon hatalomra kerülése, a konzulátus időszaka. 

I. Napóleon császársága. 

A francia forradalom és az egyház. 

A bécsi kongresszus és a Szent Szövetség kora. 

Az ipari forradalom. 

Az ipari forradalom társadalmi és demográfiai hatásai. 

Az ipari forradalom életmódra gyakorolt hatásai. 

A XIX. század uralkodó eszméi: liberalizmus, konzervativizmus, nacionalizmus, 

szocializmus. 

A „népek tavasza”. 

 

A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

 

Magyarország a francia forradalom és a napóleoni háborúk időszakában. 

Széchenyi István programja és gyakorlati tevékenysége. 

A reformkor első évtizede. 

A reformkor fő kérdései az 1840-es években. 
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Kossuth Lajos reformkori programja és gyakorlati tevékenysége. A Széchenyi – Kossuth vita. 

A reformkor társadalma és gazdasági élete. 

A polgári nemzeteszme kialakulása és a nemzetiségi kérdés. 

A nemzeti kultúra kialakulása. 

A pesti forradalom, az áprilisi törvények és a Batthyány-kormány. 

A szabadságharc története. 

A forradalom és szabadságharc nemzetközi összefüggései. 

Egyházak Magyarországon a XIX. század első felében. 

 

 

Nemzetállamok kialakulása. 

 

Franciaország nagyhatalmi törekvései III. Napóleon korában. 

Az olasz egység létrejötte. Az Egyházi Állam megszűnése. 

Az egységes Németország megteremtése. 

Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhatalommá válása. 

Magyarország története a szabadságharc leverésétől a kiegyezés megkötéséig 
 

Megtorlás és önkényuralom Magyarországon. 

Magyarország és a bécsi udvar viszonyának a változása 1860–1865 között. 

A kiegyezéshez vezető út és a kiegyezés. 

A kiegyezés politikai és gazdasági rendszere. 

A kiegyezés értékelése és alternatívái. 

 

 

 

11. évfolyam 

 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
 

Az ipari forradalom újabb hulláma. 

A polgári állam. 

Konfliktusok a polgári állam és a katolikus egyház között. 

A gyarmatosítás új vonásai és a gyarmatbirodalmak. 

Kína és Japán. 

Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. 

A keleti kérdés és a Balkán. 

Társadalmi és demográfiai változások. 

A tudományos és politikai gondolkodásmód változása. 

Az életmód és a mindennapok a XIX. század végén. 

 

 

A dualizmus kora Magyarországon 

 

A dualista állam kiépülése és működése. 

Gazdasági változások a dualizmus korában. 

Társadalmi változások és népesedési viszonyok a dualizmus korában. 

Budapest világvárossá válása. 

Etnikai és nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában. 

A katolikus egyház a dualizmus korában. 

A dualista monarchia válsága. 

Életmód és mindennapok a századfordulón. 



159 

A tudomány és művészetek jellemzői a korszakban. 

 

Az első világháború és következményei 

 

Az első világháború. 

Magyarország az első világháborúban. 

A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák–Magyar Monarchia 

felbomlása, az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. 

Az első világháborút lezáró békerendszer 

A trianoni békediktátum. 

Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa. 

 

Európa és a világ a két világháború között 

 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 

Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két világháború között. 

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

Az 1929–33-as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Az Amerikai Egyesült 

Államok válasza a válságra: a New Deal. 

A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. 

A totalitárius diktatúrák és az egyházak. 

Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 

A gyarmatok helyzete. 

A tudomány és a művészetek a két világháború között. 

Életmód és mindennapok a két világháború között. 

 

Magyarország a két világháború között 

 

A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői, eredményei és válsága. 

A válság és hatása, a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. 

A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború között. 

A revízió lépései és politikai következményei Magyarországon. 

Egyházak a Horthy-korszakban 

Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között. 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Tömegkultúra és -sport. 

 

A második világháború 

 

A második világháború kitörése. A második világháború hadi és diplomáciai eseményei a 

Szovjetunió elleni német támadásig. 

Fordulat a háború menetében. 

A szövetségek együttműködése és győzelme. 

A második világháború jellemzői. A holokauszt. 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

A német megszállás és a nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet megszállás. 

Háborús veszteségeink. 

A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és holokauszt Magyarországon. 
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12. évfolyam 

 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

 

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott Európa. 

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik világ”. 

A közel-keleti konfliktusok. Izrael Állam létrejötte, az arab világ átalakulása. 

A katolikus egyház a kétpólusú világban. 

 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés formái, területei. 

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és hiánygazdaság keleten. 

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kulturális szokások (divat, zene) 

változásai a korszakban. 

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése. 

 

 

Magyarország 1945–1956 között 

 

Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítése, jellemzői. 

Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, valamint a gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Egyházüldözés Magyarországon 1945–56. 

Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra, szórakozás. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, főbb eseményei, jellemzői, szereplői. 

 

A Kádár-korszak 

 

Megtorlás és a konszolidáció. 

Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádár-korszakban. 

Egyházak a Kádár-korszakban 

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet. 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. 

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és vesztesek. 

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú világ időszakában. 

A határon túli és a világban szétszóródott magyarság helyzete a kétpólusú világ időszakában. 

 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és 

ellenmondásai. 

A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti ellentétek kiéleződése. 

Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 

A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése és problémái. 

A katolikus egyház társadalmi tanítása. 
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A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 1990 után. 

A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 1990 után. 

A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, regionális gazdasági 

különbségek. 

Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata. 

A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái.  

A magyarországi cigányok (romák). 

A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

 

 

 

Társadalmi ismeretek 

 

Családformák a mai világban. Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 

A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. Ballások Magyarországon. 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. Társadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás. 

A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalom-biztosítás, oktatás) megismerése. 

 

Állampolgári ismeretek 

 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. 

A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 

A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 

 

Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság különböző szereplőivel. Az 

állam bevételei. Az állam stabilizációs, redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe a gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 

A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac 

kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

 

Munkavállalás 

 

A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerő piaci elvárások itthon és külföldön. 

Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beilleszkedés a munkahelyi 

közösségbe. 

Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák. 
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A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (munkaszerződés, bérszámítás, 

adózás, egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, kollektív szerződés). 

A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás, visszatérés a 

foglalkoztatásba. 

 

 

 

Javítóvizsgák és osztályozóvizsgák témakörei történelemből, témái 

4 évfolyamos gimnázium  

(még nem kerettanterves osztályok részére) 

 

9. évfolyam 

Az őskor és az ókori Kelet 

A történelem forrásai. 

Az első társadalmak.  

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak.  

Az ókori Kelet kulturális öröksége. 

 

Az ókori Hellász 

 

A polisz kialakulása. 

Az athéni demokrácialétrejötte, működése. 

Spárta. 

A görög hitvilág, művészet és tudomány. 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 

 

 

Az ókori Róma 

 

Róma létrejötte. 

Róma útja a köztársaságtól a császárságig. 

A köztársaság és a császárság államszervezte és intézményei.  

Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai. 

A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 

A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése. 

Pannónia provincia. 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

 

A kora középkor 

 

Róma örökösei: a Bizánci Birodalom, a Frank Birodalom, és a Német-római Birodalom 

létrejötte. 

A nyugati és keleti kereszténység. A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. 

Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. 

Az iszlám és az arab hódítás. 

 

A magyarság története a kezdetektől 

 

A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások kora. 
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10. évfolyam 

 

A  virágzó és a késő középkor 

 

Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. 

A rendiség kialakulása. 

Nyugat-Európa válsága és fellendülése a XIV–XV. században. 

A közép- és kelet-európai régió államai. 

 

Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 

Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz. 

Hétköznapi élet a középkorban. 

 

A magyarság története az Árpád ház kihalásáig 

 

Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, Könyves 

Kálmán, II. András, IV. Béla). 

A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. század végéig. 

 

A magyarság története 1301-től 1490-ig 

 

A Magyar Királyság, mint jelentős közép-európai hatalom, az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond 

és Hunyadi Mátyás korában. 

A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom párharca. 

Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század folyamán. 

A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei. 

 

A világ és Európa a kora újkorban 

 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. 

Reformáció és katolikus megújulás.  

Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. század elején. 

Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása. 

A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 

Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 

A tudományos világkép átalakulása. 

 

Magyarország a kora újkorban 

 

A Jagelló-kor. 

Az ország három részre szakadása. 

Várháborúk kora. 

A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 

A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 

A török kiűzése Magyarországról. 

Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI–XVII. századi 

Magyarországon. 

A Rákóczi-szabadságharc. 
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11. évfolyam 

 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

 

A felvilágosodás. 

A felvilágosult abszolutizmus. 

Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 

A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere. 

Az ipari forradalom és hatásai. 

A XIX. század eszméi. 

 

 

 

Az újjáépítés kora Magyarországon 

 

Népesség és természeti környezet: demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 

A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban. 

A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. 

Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. században. 

A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

 

Az átalakuló társadalom és gazdaság. 

A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István programja. 

A reformmozgalom kibontakozása. 

A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. 

A reformkori művelődés, kultúra. 

A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. 

Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 

A szabadságharc története. 

 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

 

Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németország, a balkáni államok). 

Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhatalommá válása. 

Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban. 

Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, életmód, épített és természeti 

környezet). 

A munkásság érdekképviseleti és politikai mozgalmai, szervezetei. 

A modern polgári állam jellegzetességei. 

Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felében: gyarmati függés, a 

birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért. 

 

 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 

 

A szabadságharcot követő megtorlás és önkényuralom  
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A kiegyezés létrejötte és tartalma. 

A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái. 

Politikai élet, társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korában. 

Budapest világvárossá válása. 

A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. 

A dualizmus válságjelei. 

A katolikus egyház a századfordulón. 

A tudomány és művészet a dualizmus korában. 

Életmód a századfordulón. 

 

 

 

12. évfolyam 

 

Az első világháború és következményei 

 

Az első világháború. 

Magyarország az első világháborúban. 

A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlása, az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. 

Az első világháborút lezáró békerendszer. 

A trianoni békediktátum. 

Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa. 

 

Európa és a világ a két világháború között 

 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 

Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két világháború között. 

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Az Amerikai Egyesült 

Államok válasza a válságra: a New Deal. 

A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. 

A totalitárius diktatúrák és az egyházak. 

Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 

A gyarmatok helyzete. 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Életmód és mindennapok a két világháború között. 

 

Magyarország a két világháború között 

 

A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői, eredményei és válsága. 

A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. 

A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború között. 

A revízió lépései és politikai következményei Magyarországon. 

Egyházak a Horthy-korszakban 

Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között. 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Tömegkultúra és -sport. 
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A második világháború 

 

A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai események a Szovjetunió elleni német 

támadásig. 

A fordulat a háború menetében. 

A szövetségesek együttműködése és győzelme. 

A második világháború jellemzői. A holokauszt. 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet megszállás. 

Háborús veszteségeink. A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és holokauszt 

Magyarországon. 

A második világháború és az egyházak. 

 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

 

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott Európa. 

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik világ”. 

A közel-keleti konfliktusok. Izrael Állam létrejötte, az arab világ átalakulása. 

A katolikus egyház a kétpólusú világban. 

 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés formái, területei. 

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és hiánygazdaság keleten. 

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kulturális szokások (divat, zene) 

változásai a korszakban. 

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése. 

 

Magyarország 1945–1956 között 

 

Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítése, jellemzői. 

Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, valamint a gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Egyházüldözés Magyarországon 1945–56. 

Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra, szórakozás. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, főbb eseményei, jellemzői, szereplői. 

 

A Kádár-korszak 

 

Megtorlás és a konszolidáció. 

Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádár-korszakban. 

Egyházak a Kádár-korszakban 

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet. 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. 

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és vesztesek. 

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú világ időszakában. 
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A határon túli és a világban szétszóródott magyarság helyzete a kétpólusú világ időszakában. 

 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és 

ellenmondásai. 

A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti ellentétek kiéleződése. 

Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 

A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése és problémái. 

A katolikus egyház társadalmi tanítása. 

 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 1990 után. 

A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 1990 után. 

A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, regionális gazdasági 

különbségek. 

Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata. 

A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái.  

A magyarországi cigányok (romák). 

A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

 

 

Javítóvizsgák és osztályozóvizsgák témakörei, témái történelemből 

4 évfolyamos gimnázium, kerettanterv szerint 

9. évfolyam 

Az őskor és az ókori Kelet 

A történelem forrásai. 

Az első társadalmak.  

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak.  

Az ókori Kelet kulturális öröksége. 

 

Az ókori Hellász 

 

A polisz kialakulása. 

Az athéni demokrácia létrejötte, működése. 

Spárta. 

A görög hitvilág, művészet és tudomány. 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 

 

Az ókori Róma 

 

Róma létrejötte. 

Róma útja a köztársaságtól a császárságig. 

A köztársaság és a császárság államszervezte és intézményei.  

Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai. 

A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 

A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése. 

Pannónia provincia. 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 
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A kora középkor 

 

Róma örökösei: a Bizánci Birodalom, a Frank Birodalom, és a Német-római Birodalom 

létrejötte. 

A nyugati és keleti kereszténység. A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. 

Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. 

Az iszlám és az arab hódítás. 

 

A  virágzó és a késő középkor 

 

Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. 

A rendiség kialakulása. 

Nyugat-Európa válsága és fellendülése a XIV–XV. században. 

A közép- és kelet-európai régió államai. 

 

Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 

Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz. 

Hétköznapi élet a középkorban. 

 

A magyarság története a kezdetektől az Árpád ház kihalásáig 

 

A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások kora. 

Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, Könyves 

Kálmán, II. András, IV. Béla). 

A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. század végéig. 

 

A magyarság története 1301-től 1490-ig 

A Magyar Királyság, mint jelentős közép-európai hatalom, az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond 

és Hunyadi Mátyás korában. 

A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom párharca. 

Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század folyamán. 

A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei. 

 

10. évfolyam 

 

A világ és Európa a kora újkorban 

 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. 

Reformáció és katolikus megújulás.  

Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. század elején. 

Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása. 

A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 

Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 

A tudományos világkép átalakulása. 
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Magyarország a kora újkorban 

 

A Jagelló-kor. 

Az ország három részre szakadása. 

Várháborúk kora. 

A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 

A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 

A török kiűzése Magyarországról. 

Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI–XVII. századi 

Magyarországon. 

A Rákóczi-szabadságharc. 

 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

 

A felvilágosodás. 

A felvilágosult abszolutizmus. 

Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 

A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere. 

Az ipari forradalom és hatásai. 

A XIX. század eszméi. 

 

Az újjáépítés kora Magyarországon 

 

Népesség és természeti környezet: demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 

A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban. 

A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. 

Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. században. 

A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

 

Az átalakuló társadalom és gazdaság. 

A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István programja. 

A reformmozgalom kibontakozása. 

A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. 

A reformkori művelődés, kultúra. 

A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. 

Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 

A szabadságharc története. 

 

11. évfolyam 

 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

 

Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németország, a balkáni államok). 

Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhatalommá válása. 

Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban. 



170 

Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, életmód, épített és természeti 

környezet). 

A munkásság érdekképviseleti és politikai mozgalmai, szervezetei. 

A modern polgári állam jellegzetességei. 

Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felében: gyarmati függés, a 

birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért. 

 

 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 

 

A szabadságharcot követő megtorlás és önkényuralom  

A kiegyezés létrejötte és tartalma. 

A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái. 

Politikai élet, társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korában. 

Budapest világvárossá válása. 

A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. 

A dualizmus válságjelei. 

A katolikus egyház a századfordulón. 

A tudomány és művészet a dualizmus korában. 

Életmód a századfordulón. 

 

Az első világháború és következményei 

 

Az első világháború. 

Magyarország az első világháborúban. 

A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlása, az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. 

Az első világháborút lezáró békerendszer. 

A trianoni békediktátum. 

Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa. 

 

Európa és a világ a két világháború között 

 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 

Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két világháború között. 

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Az Amerikai Egyesült 

Államok válasza a válságra: a New Deal. 

A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. 

A totalitárius diktatúrák és az egyházak. 

Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 

A gyarmatok helyzete. 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Életmód és mindennapok a két világháború között. 

 

Magyarország a két világháború között 

 

A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői, eredményei és válsága. 

A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. 
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A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború között. 

A revízió lépései és politikai következményei Magyarországon. 

Egyházak a Horthy-korszakban 

Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között. 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Tömegkultúra és -sport. 

 

 

 

A második világháború 

 

A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai események a Szovjetunió elleni német 

támadásig. 

A fordulat a háború menetében. 

A szövetségesek együttműködése és győzelme. 

A második világháború jellemzői. A holokauszt. 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet megszállás. 

Háborús veszteségeink. A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és holokauszt 

Magyarországon. 

A második világháború és az egyházak. 

 

12. évfolyam 

 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

 

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott Európa. 

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik világ”. 

A közel-keleti konfliktusok. Izrael Állam létrejötte, az arab világ átalakulása. 

A katolikus egyház a kétpólusú világban. 

 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés formái, területei. 

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és hiánygazdaság keleten. 

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kulturális szokások (divat, zene) 

változásai a korszakban. 

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése. 

 

Magyarország 1945–1956 között 

 

Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítése, jellemzői. 

Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, valamint a gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Egyházüldözés Magyarországon 1945–56. 

Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra, szórakozás. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, főbb eseményei, jellemzői, szereplői. 
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A Kádár-korszak 

 

Megtorlás és a konszolidáció. 

Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádár-korszakban. 

Egyházak a Kádár-korszakban 

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet. 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. 

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és vesztesek. 

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú világ időszakában. 

A határon túli és a világban szétszóródott magyarság helyzete a kétpólusú világ időszakában. 

 

 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és 

ellenmondásai. 

A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti ellentétek kiéleződése. 

Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 

A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése és problémái. 

A katolikus egyház társadalmi tanítása. 

 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 1990 után. 

A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 1990 után. 

A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, regionális gazdasági 

különbségek. 

Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata. 

A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái.  

A magyarországi cigányok (romák). 

A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

 

Társadalmi ismeretek 

 

Családformák a mai világban. Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 

A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. Ballások Magyarországon. 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. Társadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás. 

A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalom-biztosítás, oktatás) megismerése. 

 

Állampolgári ismeretek 

 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. 

A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 

A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 
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Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság különböző szereplőivel. Az 

állam bevételei. Az állam stabilizációs, redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe a gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 

A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac 

kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

 

 

Munkavállalás 

 

A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerő piaci elvárások itthon és külföldön. 

Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beilleszkedés a munkahelyi 

közösségbe. 

Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (munkaszerződés, bérszámítás, 

adózás, egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, kollektív szerződés). 

A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás, visszatérés a 

foglalkoztatásba. 

 

 

Angol nyelv 

 

 5. OSZTÁLY 

 

Szókincs, témakörök: 

1. ABC, betűzés ,számok 0-100, színek 

2. Országok, nemzetiségek 

3. Személyes adatok közlése, arra rákérdezés – bemutatkozó levél 

4. Tantárgyak 

5. Az idő kifejezése ,a hét napjai , napirend  

6. Sportok 

7. Külső megjelenés, emberek jellemzése/leírása, testrészek, közvetlen családtagok 

8. Állatok 

9. Szabadidős tevékenységek, hobbik, zenei stílusok, hangszerek 

10. Épületek, látnivalók a városban – útbaigazítás és annak kérése 

11. A ház helyiségei, részei,berendezési tárgyak – lakásunk/házunk jellemzése 
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Nyelvtani szerkezetek: 

 

1. Névelők: a/an 

2. This/that – these/those 

3. Felszólító mód 

4. A létige jelen idejű alakjai – állító, kérdő, tagadó mondat 

5. Birtokos alak – whose? 

6. Birtokos névmás 

7. A ’have got’ ige 

8. Főnevek többesszáma 

9. Egyszerű jelen idő – állító, tagadó, kérdő mondat 

10. Időhatározó elöljárói: at/in/on 

11. Gyakoriságot kifejező határozószók 

12. Helyhatározó elöljárói 

13. There is / There are szerkezet – állító, tagadó, kérdő mondat 

14. A ’can’ segédige 

 

6. OSZTÁLY 

Szókincs, témakörök: 

 

1. Étkezési szokások, ételek, italok, étkezések 

2. Hónapok, évszámok , sorszámnevek – dátum 

3. Ruházat, öltözködés , melléknevek 

4. Foglalkozások 

5. Időjárás, évszakok , földrajzi elnevezések , égtájak 

6. Tevékenységek nyaraláskor 

7. Közlekedési eszközök 

8. Számok: 100< 

9. Múltbeli esemény / történet elmondása 

10. Jövőbeli tervek elbeszélése 

11. Dolgok, személyek összehasonlítása 

12. Életem, tulajdonságaim, szobám, napirendem 

13.  Váratlan helyzetek, különleges emberek 
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Nyelvtani szerkezetek: 

 

1. Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

2. Névelők: a / an – some 

3. some / any használata 

4. How much / How many? 

5. Személyes névmások tárgyesete, birtokos esete 

6. Folyamatos jelenidő – állító, tagadó, kérdő mondat 

7. Folyamatos és egyszerű jelen idő összevetése 

8. Egyszerű múlt idő – állító, tagadó, kérdő mondat 

9. Rendhagyó igék múlt ideje 

10. A létige múlt ideje – állító, tagadó, kérdő mondat 

11. Jövő idő kifejezése a ’going to’ szerkezettel 

12. Jövő idő a ’will’ segédigével 

13. A ’must / mustn’t’ segédige 

14. Melléknevek fokozása 

15. Egyszerű múlt idő – folyamatos múlt idő összevetése 

16.  ’used to’ 

7. OSZTÁLY 

 

Szókincs, témakörök: 

 

1. Város , látnivalók, közlekedési eszközök 

2. Környezetvédelem 

3. Ünnepek: születésnap 

4. Kirándulás, utazás 

5. Foglalkozások – veszélyes foglalkozások 

6. Vásárlás, ruházat 

7. Egészség, sport 

8. Étkezés 

9. Kamaszkori problémák 

10.  Szórakozás, szabadidő 

11. Film, mozi 

12. Modern technika, számítógép 
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Nyelvtani szerkezetek: 

1. Elöljárók 

2. Melléknevek fokozása 

3. Jövő idő 

4. Feltételes mondatok I. 

5. Befejezett  jelen idő – how long? for / since 

6. Mennyiségjelzők, how much, how many? 

7. Vonatkozó névmások 

8. Segédigék : must / have to , should,  

9. Egyszerű múlt idő 

10.  Visszakérdezés  

11.  –ing képző használata 

12.  Szenvedő szerkezet  

 

 

8. OSZTÁLY 

Szókincs, témakörök: 

1. Barátok 

2. Öltözködés, divat 

3. Emberek jellemzése 

4. Foglalkozások 

5. Nyaralás 

6. Főzés, receptek 

7. Időjárás 

8. Sport 

9. Szabad idő 

10. Egészséges életmód 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

1. Egyszerű jelen idő 

2. Folyamatos jelen idő 

3. Befejezett jelen idő 

4. Statikus igék 

5. Egyszerű múlt idő 

6. Folyamatos múlt idő 
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7. Befejezett jelen idő 

8. ’used to’ 

9. Visszakérdezés 

10. Feltételes mondat I. 

11. Vonatkozó névmások 

12. Elöljárók: idő, hely, mozgás 

13. Eredményhatározói mellékmondat 

14.  All, both, neither, either, none 

15. Some, any, no, every 

 

 

9. OSZTÁLY 

Szókincs, témakörök: 

1. Iskola 

2. Színek, számok 

3. Napi rend 

4. Országok, nemzetek 

5. Szabad idő eltöltése 

6. Emberek jellemzése 

7. Család, kapcsolatok 

8. Bemutatkozás, önismeret 

9. A munka világa 

10. Lakókörnyezetünk: ház, lakás , város, falu 

11. Étkezés, kedvenc ételeink, étkezési szokások 

12. Vásárlás, öltözködés 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

1. Egyszerű és folyamatos jelen idő összevetése 

2. there is / are 

3. Helyre vonatkozó elöljárók 

4. Megszámolható és nem megszámolható főnevek 

5. much, many, a lot of, … some, any, no 

6. Idő kifejezése 

7. Gyakorisági időhatározók 

8. Kérdésszerkesztés, kérdőszavas és eldöntendő kérdések 
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9. Sorszámnevek 

10. Birtokos névmások 

11. Felszólító mondat 

12. Névmás 

 

 

10. OSZTÁLY 

Szókincs, témakörök: 

 

1. Iskola, oktatás, tantárgyak 

2. Történet elmesélése 

3. Sportok, tehetségek, képességek 

4. Évszakok, hónapok, ünnepek 

5. Barátság, barátok 

6. Szabad idős tevékenységek 

7. Környezetvédelem, állat- és növényvilág 

8. Közlekedés, utazás, vakáció 

9. Egészség, betegség, balesetek 

10. Modern technika, számítógépek, kommunikáció 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

1. Egyszerű múlt idő 

2. Időre vonatkozó elöljárók 

3. Módhatározók 

4. Jövő idő különböző kifejezése 

5. Módbeli segédigék 

6. Melléknevek, melléknevek fokozása 

7. Befejezett jelen idő 

8. Tanácsadás: should 

9. Kérés kifejezése 

10. Függő beszéd 

11. Főnévi igenév használata 

12.  some, any, no, every 
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11. OSZTÁLY 

Szókincs, témakörök: 

1. Bemutatkozás, önjellemzés 

2. Egyesült Királyság, Magyarország – országismeret 

3. Népszokások, különböző életmódok, kultúra 

4. Váratlan helyzetek 

5. Étkezési szokások, ételek, vegetarianizmus, éttermek 

6. Szabad idős tevékenységek, hobbi, jótékonyság – állatmenhely 

7. Kommunikáció: nyelvek, mobiltelefon, internet 

8. Lakóhelyünk: város – falu összehasonlítása, előnyök, hátrányok 

9. Közlekedés, utazás 

       10.Környezetszennyezés, - védelem 

       11. A jövő, technológia, világűr 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

 

1. Különböző jelen idők összevetése 

2. Különböző múlt  idők összevetése 

3. Időhatározói mellékmondatok 

4. Mennyiségjelzők 

5. too / enough 

6. Befejezett jelen idő, how long? since when? 

7. Függő kérdés 

8. Definiáló mellékmondat, vonatkozó névmások 

9. ’used to’ 

10.  Melléknevek fokozása 

11.  Módbeli segédigék 

12. Jövő idő kifejezése – ’will’ 
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12. OSZTÁLY 

Szókincs, témakörök: 

1. Vásárlás, pénz 

2. Zene, film 

3. Sport, egyéni, csapat sport 

4. Tanulmányok  

5. Munka, karrier 

6. Egészség, betegség, problémák 

7. Emberek jellemzése, barátok 

8. Balesetek, természeti katasztrófák – történet elmesélése 

9. Vakáció, szállodák 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

1. Főnévi igenév és –ing alak összevetése 

2. Szenvedő szerkezet 

3. Feltételes mondat I., if vs. when 

4. Módbeli segédige 

5. so, either, too, neither 

6. Folyamatos befejezett jelen idő 

7. Tagadó kérdés, visszakérdezés, vonatkozó névmás 

8. Feltételes mondat II. 

9. Óhajtó és felkiáltó mondat  

10. Függő beszéd 

11. Befejezett múlt idő  

 

 

Informatika minimum követelmények 6-12. osztály, gimnázium 

6. évfolyam 

A tanuló ismerje a prezentáció készítés alapfogalmait. A tanuló tudjon: 

 a tanult prezentációkészítő programmal fájlt megnyitni, menteni, létrehozni. 

 diákat létrehozni, a diákra tartalmat elhelyezni. 

A tanuló ismerje: 
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 az animálás szerepét, használatát (Imagine animációs lehetőségei). 

 szabályos alakzatokat rajzolni ismétlés segítségével az Imagine programmal 

 a szövegszerkesztés alapfogalmait 

A tanuló legyen képes: 

 az alapvető formázás műveletekre 

képet beszúrni a szövegbe, és a kép formázására. 

7. évfolyam 

A tanuló: 

 ismerje a hálózatok logikai és fizikai felépítését 

 tudja önállóan használni a lokális hálózatot 

 tudjon megadott weblapot megjelölni (könyvjelző), letölteni, menteni, nyomtatni 

 legyen képes a weblapokról elérhető fájlok letöltésére és mentésére 

 tudjon összetett keresési feladatokat megoldani 

 tudja kezelni a szövegszerkesztő program eszközeit; 

 rendelkezzen a szövegrészek formázásához szükséges ismeretekkel; 

 képes legyen összetett formázási feladatok megoldására; 

 részletes feladatleírás és minta alapján legyen képes szöveges dokumentum 

előállítására; 

 tudjon szöveges dokumentumba képeket, táblázatokat, más programok által készített 

objektumokat beilleszteni; 

 írásbeli munkáit esztétikusan tudja elkészíteni 

8. évfolyam 

A tanuló: 

 tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni, a táblázatot a feladatnak 

megfelelően formázni. Ismerje a tanult táblázatkezelő program kezelőfelületét, 

beállításait. Tudjon többféle formátumú táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni. 

 ismerje a cella, az oszlop, a sor, a tartomány, a munkalap és a munkafüzet fogalmát és 

kezelési módjait 

 ismerje a szöveg és a szám adattípusokat, a lényegesebb számformátumokat 

 tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, 

minimum, darabszám) 
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 tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás lehetőségeit. 

 Tudja beállítani az oszlopszélességet és a sormagasságot. Tudja alkalmazni a 

szegélyezés és mintázatkészítés lehetőségeit. Ismerje az oldalbeállításhoz kapcsolódó 

formázási lehetőségeket (tájolás, margó, élőfej, élőláb). 

 Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudjon 

az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő 

grafikontípust választani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjon grafikont és más 

objektumot beilleszteni, formázni. 

 ismerje a web és a weblapok szerkezetét, jellemző elemeit 

 képes legyen egy grafikus weblapszerkesztő használatára; 

 ismerje a weblapok elemeinek elhelyezését, tulajdonságainak beállítását; 

 képes legyen a weblap szövegének formázására, egyszerű tördelési feladatok 

megoldására; 

 ismerje a képek, listák, táblázatok, hivatkozások elhelyezésének módját; 

 tudjon szöveges dokumentumokat és egyéb fájlokat a hálózatra elhelyezni. 

 Legyen képes összetett képszerkesztési feladatok (többféle kijelölés, rétegek kezelése, 

stb.) elvégzésére képszerkesztő alkalmazással (GIMP) 

9/AJKP 

Az informatika alapjai: 

 A tanuló ismerje a személyi számítógép fő részeit és működésük lényegét 

 Tudja a billentyűzet és az egér gyakorlott kezelését, a perifériák használatát. 

 Ismerje az ergonómiai szempontokat a számítógépes munkakörnyezet kialakításában. 

 Tudja a számítógép balesetmentes, helyes használatát. 

 Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat (tévé, video, számítógép, telefon) 

veszélyeit. 

 Ismerje a különféle kommunikációs rendszerek, formák használatát. 

 Tudjon tájékozódni a korosztálynak készült informatika tárgyú lexikonok, 

ismeretterjesztő könyvek, folyóiratok körében. 

Az operációs rendszer használata: 

 Tudja a be- és kilépést az iskolai hálózatba. 

 Ismerje az adathordozó formázását, azon a kívánt könyvtárszerkezet kialakítását a 

formázás, létrehozás, törlés parancsok használatával. 

 Tudja állományok kijelölését, azok másolását, mozgatását, átnevezését, törlését. 
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 Tudja ismert nevű állomány megkeresését adott háttértáron. 

 Ismerje a vírusok fajtáit, védekezést a terjedésük ellen, vírusirtó futtatását, vírus 

irtását segítséggel. 

 Ismerje tömörített állományok létrehozását, megtekintését, kibontását. 

 Tudja az informatikai eszközök és szoftverek etikus használatát. 

 Ismerje tantárgyi multimédia oktatóprogramok kezelését. 

Kommunikáció hálózaton: 

A tanuló ismerje: 

 Egy levelezőprogram használatát, levél küldését, fogadását, a fő mezők funkcióját. 

 Állományok csatolását a levélhez. 

 Saját e-mail cím létrehozását és használatát. 

 Hasznos webhelyek önálló felkeresését (pl.: MEK, vasúti információ, érdeklődési 

körbe tartozó oldalak). 

 Egy letöltött weboldal részletének elmentését saját háttértárra vagy új állományba a 

vágólap használatával. 

 Tematikus és kulcsszavas keresést az interneten. 

Dokumentumkészítés számítógéppel: 

A tanuló ismerje: 

 Az alapvető szövegegységek kezelését. 

 Többféle formázást tartalmazó dokumentumok készítését. 

 A vágólap használatát (kivágás, másolás, beillesztés, mozgatás, törlés). 

 A dokumentum mentését és nyomtatását. 

 Prezentáció készítést szokásos menet szerint. Képi adatok gyűjtését, képek bevitelét 

(a dokumentumba, illetve a képszerkesztőbe), jellemző vonásainak kiemelését, 

rendszerezését. 

 Rajzok készítését. 

 Multimédia elemek használatát. 

9. évfolyam 

Alapismeretek 

A tanuló ismerje a számítógépek felépítését, legyen tisztában a Neumann-elv meghatározó 

szerepével: 
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 legyen képes az egyes alkatrészek, perifériák feladatainak ismertetésére, legfontosabb 

jellemzőiknek bemutatására és értelmezésére 

 ismerje a szoftverek fajtáit, tudjon azokra példákat mondani 

 ismerje a hálózatok logikai és fizikai felépítését; 

 ismerje az Internet történetét, az Internet szolgáltatásait 

 ismerje az egészséges munkakörnyezet kialakításának fontosabb szempontjait, legyen képes 

az eszközök között az ergonómiai szempontok alapján különbséget tenni 

 ismerje az adatvédelmi és szerzői jogokat, legyen tisztában ezek fontosságával. 

Operációs rendszerek 

A tanuló ismerje az operációs rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmakat 

 ismerje a számítógépek kezelésének legfontosabb műveleteit 

 ismerje a használt operációs rendszer alapvető beállításait, képes legyen a módosításukra 

 tudjon kezelni könyvtárakat és fájlokat 

 legyen képes a megadott állományokról biztonsági másolatot készíteni, törölt állományokat 

lehetőség szerint visszaállítani 

 ismerjen egy karakteres szövegszerkesztőt 

 legyen képes alkalmazásokat telepíteni és eltávolítani 

 ismerje egy tömörítő és egy víruskereső program használatát. 

Szövegszerkesztés 

A tanuló ismerje a tipográfia alapfogalmait, a szöveges dokumentumok részeit; 

 tudja kezelni a szövegszerkesztő program eszközeit 

 rendelkezzen a szövegrészek formázásához szükséges ismeretekkel 

 képes legyen összetett formázási feladatok megoldására 

 részletes feladatleírás és minta alapján legyen képes szöveges dokumentum előállítására 

 tudjon szöveges dokumentumba képeket, táblázatokat, más programok által készített 

objektumokat beilleszteni 

 írásbeli munkáit esztétikusan tudja elkészíteni. 

Rajzolás, képszerkesztés 

A tanuló legyen képes: 

 képfájlt létrehozni, megnyitni, módosítani a Paint programmal 

 rajzot önállóan elkészíteni felhasználva a rajzoló program eszközeit 
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 Összetett képszerkesztési feladatok (többféle kijelölés, rétegek kezelése, stb.) 

elvégzésére képszerkesztő alkalmazással (GIMP) 

 

 

Prezentáció készítés 

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló prezentációs programot; 

 tudjon egyszerű bemutatókat készíteni 

 ismerje a bemutatók objektumainak formázási lehetőségeit 

 képes legyen a diák, emlékeztetők, jegyzetek nyomtatására 

 rendelkezzen a bemutatók vetítéséhez szükséges ismeretekkel. 

Weblap szerkesztés 

A tanuló: 

 ismerje a web és a weblapok szerkezetét, jellemző elemeit 

 képes legyen egy grafikus weblapszerkesztő használatára; 

 ismerje a weblapok elemeinek elhelyezését, tulajdonságainak beállítását; 

 képes legyen a weblap szövegének formázására, egyszerű tördelési feladatok 

megoldására; 

 ismerje a képek, listák, táblázatok, hivatkozások elhelyezésének módját; 

Táblázatkezelés 

A tanuló tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni, a táblázatot a feladatnak 

megfelelően formázni. Ismerje a tanult táblázatkezelő program kezelőfelületét, beállításait. 

Tudjon többféle formátumú táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni. 

 ismerje a cella, az oszlop, a sor, a tartomány, a munkalap és a munkafüzet fogalmát és 

kezelési módjait. 

 ismerje a szöveg és a szám adattípusokat, a lényegesebb számformátumokat 

 tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, minimum, 

darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.) Ismerje a címzési módokat: a relatív, az 

abszolút és a vegyes címzést. 

 tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás lehetőségeit. Tudja beállítani az 

oszlopszélességet és a sormagasságot. Tudja alkalmazni a szegélyezés és mintázatkészítés 

lehetőségeit. Ismerje az oldalbeállításhoz kapcsolódó formázási lehetőségeket (tájolás, 

margó, élőfej, élőláb). 
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 ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudjon az 

ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő grafikontípust 

választani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjon grafikont és más objektumot beilleszteni, 

formázni. 

 tudjon statisztikai problémákat megoldani táblázatkezelővel. Tudjon egyszerű és jól 

áttekinthető nyilvántartást készíteni. Tudjon táblázatot tervezni szöveges feladat alapján. 

 tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont szerint rendezni, az adatokat megadott 

szempont szerint szűrni. 

Adatbázis kezelés 

 Az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmának biztonságos használata. 

 A relációs adatbázisok alapfogalmainak ismerete. 

 Az adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező fogalmának ismerete, egymáshoz való 

viszonyának megértése. 

10. évfolyam 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

A tanuló: 

 tudjon algoritmusokat készíteni 

 ismerje a szekvencia, elágazás, ciklus fogalmát, működését 

 legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani 

 tudjon folyamatábrát, struktogramot készíteni 

 legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására; 

 ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

 legyen képes tantárgyi mérésekeredményeinek kiértékelésére; 

Infokommunikáció 

 legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy internetes 

eszközökkel publikálni; 

 legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni 

 tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 

Információs társadalom 

 ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

 legyen képes értékelni az információforrásokat; 

 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
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 ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

 ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

 ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait; 

 ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az egészséget 

befolyásoló hatásait; 

 ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

 legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

 ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

 ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

 ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit 

Könyvtári informatika 

A tanuló: 

 legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs 

problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

 legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni, 

legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni 

ECDL modulok 

Operációs rendszerek 

A tanuló ismerje: 

 az operációs rendszer használatát 

 fájlkezelést 

 segédprogramokat 

 nyomtatáskezelést 

Szövegszerkesztés 

A tanuló ismerje: 

 Az alkalmazás használatát 

 Dokumentum jellemzőit 

 Formázást 

 Objektumokkal végezhető műveleteket 

 Körlevél készítést 
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 Kimeneti anyagok előkészítését 

Prezentáció 

A tanuló ismerje: 

 Az alkalmazás használatát 

 A prezentáció elkészítésének lépéseit 

 Szöveg elhelyezését, formázását 

 Diagramok elhelyezését, formázását 

 Grafikus objektumok elkészítését, elhelyezését, formázását 

 Nyomtatás előkészítését 

Internet és kommunikáció 

A tanuló ismerje: 

 Az internet alapfogalmait 

 Webböngésző használatát 

 Webes tartalom mentését, nyomtatását 

 Elektronikus levelezést 

 Üzenetek kezelését 

12. évfolyam, rendvédelmi informatika 

A tanuló: 

 Tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen. 

 Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. 

 Ismerje a gépírás alapjait. 

 Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. 

 Legyen képes hivatalos iratokat szerkeszteni. 

 Tudjon alapvető képszerkesztési feladatokat elkészíteni. 

 Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. 

 Tudjon létrehozni többtáblás adatbázist. 

 Tudjon információt keresni, megjeleníteni adatbázisban. 

 Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. 

 Ismerje a könyvtártípusokat. 
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 Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból, internetről. 

 Legyen tisztába az internet veszélyeivel. 

 Legyen képes használni az Internet legfontosabb szolgáltatásait. 

 Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. 

 Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. 

 Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban. 

 Tudjon használni online és csoportmunka alkalmazásokat. 

Fakultáció: 

Szövegszerkesztés 

A tanuló: 

 tudja kezelni a szövegszerkesztő program eszközeit 

 ismerje az alapvető bekezdés és karakterformázási módszereket, oldalbeállítást 

 tudja kezelni a tabulátorokat 

 tudja kezelni a szegély és mintázatot, táblázatokat 

 legyen képes számozott, egyszerű és többszintű listák használatára 

 tudjon a szövegbe alapvető objektumokat beilleszteni. 

Táblázatkezelés 

A tanuló: 

 ismerje a táblázatkezelő program alapvető funkcióit, fogalmait 

 tudja használni a leggyakoribb függvényeket: 

összeg darabteli 

minimum fkeres 

maximum vkeres 

átlag ha 

darab szumha 

 

 tudjon a megadott adatokból diagramot készíteni 

Adatbázis kezelés 

A tanuló: 
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 legyen tisztában az adatbázis kezelés alapvető fogalmaival 

 legyen képes a megadott adatokból táblát készíteni, a mezőnevek típusát, tulajdonságait 

beállítani 

 legyen képes megadott feltételek szerint lekérdezést készíteni 

 legyen képes a megadott feltételek szerint jelentést készíteni 

 legyen képes a táblába űrlap segítségével adatokat felvinni. 

 

Prezentáció 

A tanuló: 

 legyen képes diákat megformázni, a diára tartalmat beilleszteni 

 ismerje a különböző animálási lehetőségeket 

 legyen képes lineáris és nem lineáris prezentációk elkészítésére 

Weblapszerkesztés 

A tanuló: 

 legyen tisztában a weblapok alapvető felépítésével, működésével 

 legyen képes az adott honlapszerkesztő programmal az alapvető formázási műveletekre 

 tudjon készíteni hiperhivatkozást megadott elemre. 

 

Rajz  

 

  

 5. évfolyam: 

 - Forgásformák Kör- ellipszis ,Henger 

 - Színkeverés 

 - Illusztráció készítése 

 - Textúra, faktúra 

  

 6. évfolyam: 

 - Csendélet színes megjelenítése természeti formákról. 

 - Faktúra képzés. Ellentétek kialakítása. 

 - Emberábrázolás: A test arányai. Mozgás ábrázolás. 

 - Reklámok: Plakáttervek 

  

 7. évfolyam: 

 - Karikatúraportré: Szólások képi megjelenítése. 

 - Érzelemábrázolás: Mimika és a színek. 

 - Kocka tanulmányrajz: a kocka különböző téri elmozdulásai 

 - Kocka csonkolás 
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 8. évfolyam: 

 - Tagolt testcsoport ábrázolása 

 - Emberalakok ábrázolása: mozdulattanulmány 

 - Embléma tervezés 

 - Vonal- és színtávlat 

  

 9. évfolyam: 

 - A színek: rendszerezése, jellemzői, színkontrasztok 

 - Faktúrák: A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása kompozícióban. 

 - Látvány utáni tanulmányrajz készítése geometrikus formákról, épületekről, bútorokról. 

 - Térértelmezés: csendélet rajzolás és festés 

  

 10. évfolyam: 

 - Az emberi test ábrázolása: mozdulattanulmánytól a jelalkotásig. 

 - Látvány utáni tanulmányrajz: önarckép 

 - Tanulmányrajz-sorozat egy koponya elmozdulásairól. 

 - A szecesszió: ruha, ékszer, plakát, meghívó és névjegykártya tervezés. 

 

 

 

 

Fizika 

 

7. osztály  

 
I. Anyagi tulajdonságok, kölcsönhatások 

 

1.Az anyag belső szerkezete, korpuszkula, diffúzió, Brown-mozgás. 

 

2 .Mechanikai, termikus, mágneses, elektromos, gravitációs kölcsönhatások. 

 

- Gyakorlófeladat a témakörhöz. 

 

 

II. Mozgások 

  

 3. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. 

 

4. Egyenletesen változó mozgás, gyorsulás. 

 

- Gyakorlófeladat a témakörhöz. 

 

 

III. A dinamika alapjai 

 

 5. Tehetetlenség, tömeg, sűrűség. 

 

 6. Erőhatások, erő. Súrlódás, közegellenállás, forgatónyomaték. 

 

- Gyakorlófeladat a témakörhöz. 
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IV. Nyomás 

 

  7. Szilárd, folyékony, légnemű anyagok nyomása, közlekedőedények, hajszálcsövek. 

 

  8. Arkhimédész törvénye, felhajtóerő, úszás, lebegés, merülés. 

 

- Gyakorlófeladat a témakörhöz. 

 

 

 

 

 

 

V. Energia, energiaváltozások 

 

9. Energia, energiaváltozások, munka, teljesítmény. 

 

10. Hatásfok, egyszerű gépek. 

 

- Gyakorlófeladat a témakörhöz. 

 

 

 

 

 

VI. Hőjelenségek 

 

11. Hőterjedési módok, hőtágulás. 

 

12. Halmazállapot-változások. 

 

 

9. osztály 

 

 

I. Kinematika – Mozgástan 

 

1. Fizikai kísérletek, mérések, mértékegységek. SI, mint új, Gauss-féle, mint 

régi. Megfigyelések, következtetések. 

 

2. A mechanikai mozgások fajtái. 

 

3. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. A test sebessége. 

 

4. Változó mozgások: átlagsebesség, pillanatnyi sebesség. 

 

5. Feladatok átlagsebességre és egyenes vonalú mozgásokra. 

 

6. Kezdősebességgel rendelkező egyenletesen változó mozgások. A szabadesés 
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7. Kepler törvényei. Bolygómozgás a Naprendszerben. 

 

8. A Naprendszer bolygóival kapcsolatos feladatok, érdekességek. 

 

 9.  Kepler  t-nyeinek a következményei. 

 

 

                      II. Dinamika – Erőtan 

 

9. Newton 3 törvénye. 

 

10. Lendület, a lendület megmaradás törvénye,és alkalmazása. 

 

11. Nehézségi erő, súly és súlytalanság. 

 

12. A rugó ereje. Súrlódási és közegellenállási erő. 

 

13. Az egyenletes körmozgás. A kerületi sebesség. A centripetális és  

     centrifugális erők. 

                        

14. Newton-féle gravitációs (tömegvonzási) törvény. 

 

15. A Merev testek egyensúlya. A testre ható forgatónyomaték. 

 

16. Szilárd testek rugalmas alakváltozásai. 

 

17Pontrendszerek. Pontrendszerek dinamikája. 

 

                     19. A rugó energiája. 

 

                     20.A teljesítmény. Hatásfok. 

 

                     21. Környezetvédelem. 

 

 

 

10. osztály 

 

 

I. Elektrosztatika 

 

1. Az elektromos állapot. Anyagszerkezeti magyarázat. Elektromos állapot a 

mindennapokban. 

 

2. Coulomb törvénye. A szuperpozició elve. 

 

3. Az elektromos erővonalak. Erővonalak és térerősség. Fluxus. 

 

4. Az elektromos mező munkája, a feszültség. Áramforrások és fogyasztók. 

 

5. Az elektromos mező munkája, a feszültség. Homogén elektromos tér. 
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6. Vezetők elektrosztatikus térben. Vezetők és szigetelők. 

 

7. Kondenzátorok. Kapacitás. A kondenzátor energiája. Feladatok. 

 

 

II. Egyenáram 

 

8. Az elektromos áram, áramerősség, az egyenáram. 

 

9. Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye. Tolóellenállás. 

 

10. Az áram hő- és élettani hatása. Joule – Lenc - törvénye. 

 

11. Fogyasztók vegyes kapcsolása. Feladatok. 

 

12. Áram- és feszültségmérés. Feszültség- és árammérő műszerek ellenállása. 

 

13. Az áram vegyi hatása. Áramforrások. 

 

 

 

 

III. Mágnestan 

 

14.  Áram mágneses mezője (tere). Lenc-törvénye. 

 

15. A Lorentz-erő. Mozgó töltésre ható erő. 
 

 

 

 

 

IV. Hőtan 

 

16. A hőmérséklet és a hőmennyiség. Folyadékok hőtágulása. Hőtágulási együtthatók. 

 

17. A szilárd testek hőtágulása. Kelvin-skála. Feladatok.  

 

18. A gázok állapotjelzői. Izobár állapotváltozás. Izochor állapotváltozás. Izoterm 

állapotváltozás. 

 

19. Egyesített gáztörvény. Az ideális gáz állapotegyenlete. Állapotegyenlet, Regnault – 

állandó. 

 

20. Kinetikus gázelmélet. A hőtan I. főtétele 

 

21. A hőtan II. főtétele. Termodinamikai folyamatok energetikai vizsgálata. 

 

22. Körfolyamatok. Olvadás, fagyás. Párolgás, forrás, lecsapódás 

 

23. Halmazállapot-változások a természetben. 
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11. osztály 

 

 
I. Harmónikus rezgések 

 

1. Egyenletes körmozgás. Harmonikus rezgőmozgás leírása. 

 

2. A rezgések és a körmozgás kapcsolata. 

 

3. Rezgésidő, fonálinga. 

 

4. A rezgési energia. Rezgések a valóságban. 

 

5. Szabad rezgés, csillapítatlan, csillapodó rezgések, kényszerrezgés, rezonancia. 

 
 

II. Mechanikai hullámok 

 

6. Hullámok leírása. Terjedési sebesség, hullámhossz, Hullámfajták a térbeli kiterjedés 

szerint. 

    Transzverzális, longitudinális hullámok.  

 

7. Hullámok visszaverődése, törése. Visszaverődési, és törési törvény. 

 

8. Hullámok találkozása, állóhullámok, elhajlás. Interferencia, állóhullámok. 

 

9. Hangtan. A hang jellemzői, sebesség, hangerő, hangmagasság, hangszínezet. 

 

10. A hang terjedési tulajdonságai. 

 

 

III. Elektromágneses rezgések és hullámok 

 

11. Elektromágneses indukció. Mozgási és nyugalmi indukció esete.Önindukció.Indukció a 

gyakorlatban.Faraday törvénye. 

 

12. A váltakozó áram. Generátor, erőmű, transzformátor, az elektromos hálózat jellemzése. 

 

13.Váltakozó áram. A váltakozó áramú áramkör. 

 

14. Zárt rezgőkör, Thomson-formula, hangolás, csatolás. 

 

15. Elektromágneses rezgés és hullámok. 

 

16. Elektromágneses hullámok keltése, terjedése és fizikai tulajdonságai. 

 

17. Teljes elektromágneses színkép jellemzése. 
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IV. A fény és terjedése.Fénytan. 

 

18. A fényről általában. Optika tárgya, a fénysebesség, fényforrások. 

 

19. A fényvisszaverődés törvényei. Síktükör, gömbtükrök, fókusztávolság. 

 

20. A fénytörés törvénye. Snellius-Descartes törvénye, törésmutató, teljes visszaverődés, 

fénytörés a prizmán. 

 

21. Optikai eszközök. Camera obscura,(sötétkamra) fényképezőgép, nagyító, mikroszkóp, .     

távcsövek, emberi szem. 

 

22. Tükrök és lencsék képalkotása. Sík-, és homorú tükör képalkotása, kép jellemzése,    

leképezési törvény. 

 

23.  Domború gömbtükör, lencsék képalkotása. 

 

24.  Hullámoptika. Fényinterferencia, színszóródás, színkeverés. 

 

25. A fény polarizációja. Polarizált fény előállítása, alkalmazása, légköri fényjelenségek. 

 

 

V. Atom és magfizika 

 

26. Az atommag és az elektronfelhő.. Atomfogalom születése. Kémiai fogalmak ismétlése.  

Faraday-állandó. Katódsugárzás. 

 

27. Modern fizika születése. Energiakvantum, Planck-formula, tömeg-energia ekvivalencia,  

eV(elektrovolt) . 

 

28.A foton. Fényelektromos hatás. Kilépési munka. 

 

29. Első atommodellek Thomson-modell. Bohr-modell és a Rutherford-modell. Rutherford  

szórás kísérlete. 

 

30. Fényelektromos jelenség, küszöbfrekvencia. 

 

31. Bohr-axiómák(posztulátumok, kiegészítések)alapállapot, gerjesztett állapot, kémiai  

kötések. 

 

32. Az elektron hullámtermészete. Anyaghullámok, az anyag kettős természete,  

elektronmikroszkóp. 

 

33. Magátalakulás, erős és gyenge kölcsönhatások. A magerő, kötési energia. 

 

34. Radioaktivitás. Radioaktív sugárzások, felezési idő, bomlási törvény, aktivitás, bomlási  

sorok. 

 

35. Radioaktivitás alkalmazása. Mesterséges izotóp, radiokarbon módszer, nyomjelzés, 

sugárkezelés. 
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36. Maghasadás és láncreakció.Magfúzió. Atomerőművek, atombombák. 

 

37. Ionizáló sugárzások. Ionizáló sugárzás, elnyelt dózis, egyenértékdózis, háttérsugárzás. 

 

 

VI. Csillagászat 

 

38. A csillagos ég(látszólagos mozgása). Asztronómia, asztrológia, csillagképek, ekliptika,      

fázisok, Nap- és Holdfogyatkozás,csillagászatihelymeghatározás.Zodiák.(12-állatöv.) 

 

39. A Naprendszer-1.(A Naprendszer és tagjai). Csillagászat módszerei, távolságegységek, a 

        Nap, a Holdunk és a holdak. Különböző bolygótípusok, meteoroitok, üstökösök. 

 

40. Csillagok és galaxisok. Csillag, csillagok osztályozása, HRD, (Hersprug - Rrussel 

diagramma). Tejútrendszer, galaxisok. 

 

41. Az űrkutatás eredményei és távlatai. Szputnyik, műhold, űrhajó, űrállomás, űrrepülőgép,  

szkafander. 

 

 

 

Hittan - szóbeli 

5. évfolyam  

 

Alapkövetelmény:  
A tanuló ismerje az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Legyen fogalma 

az Ószövetség nagy korszakainak egyes eseményeiről. A tanulónak tisztában kell lennie azzal, 

hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ismernie kell Jézus életének főbb eseményeit. Tudnia kell 

beszélni a nagyobb egyházi ünnepekről. Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető 

imádságokat. 

 

Tételek: 

1. A; Biblia 

B; Reggeli ima 

2. A; Teremtés, Bűnbeesés 

B; Esti ima 

3. A; Ábrahám 

B; Étkezés előtti ima 

4. A; Mózes 

B; Étkezés utáni ima 

5. A; Dávid 

B; Mi Atyánk 

6. A; Advent, Karácsony 

B; Üdvözlégy 



198 

7. A; Nagyböjt, Húsvét 

B; Dicsőség 

8. A; Jézus születése 

B; Niceai Hitvallás 

9. A; Jézus példabeszédei 

B; Tanítás előtti ima 

10. A; Passió 

B; Tanítás utáni ima 

11. A; Az Egyház születése 

B; Gyónás előtti ima 

12. A; Péter és Pál apostolok 

B; Gyónás utáni ima 

 

 

 

6. évfolyam  

 

 

Alapkövetelmény: A tanulónak ismernie kell az Egyház történelmének nagyobb állomásait, 

sorsfordító személyiségeit. Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető imádságokat. 

 

Tételek: 

11. A; Pünkösd és az őskeresztények 

B; Reggeli ima 

12. A; Nagy Konstantin 

B; Esti ima 

13. A; Szent Benedek és a bencések 

B; Étkezés előtti ima 

14. A; A Szent Római Birodalom 

B; Étkezés utáni ima 

15. A; Szent István király 

B; Mi Atyánk 

16. A; A keresztes háborúk 

B; Üdvözlégy 

17. A; A reformáció 

B; Dicsőség 
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18. A; A katolikus megújulás 

B; Oltalmad alá futunk 

19. A; A II. Vatikáni Zsinat 

B; Tanítás előtti ima 

20. A; A megújult egyház 

B; Tanítás utáni ima 

7. évfolyam  

 

 

 

Alapkövetelmény: A tanulónak beszélnie kell az kinyilatkoztatásról. Ismernie kell Jézus 

küldetését. Tisztában kell lennie az Isten által adott parancsokkal és tudnia kell miként kell az 

embernek válaszolnia Isten szeretetére. Kívülről el kell tudnia mondani az alapvető 

imádságokat. 

 

Tételek: 

1. A; A kinyilatkoztatás 

B; Reggeli ima 

2. A; Az ősbűn 

B; Esti ima 

3. A; Jézus megváltott minket 

B; Étkezés előtti ima 

4. A; Szűz Mária, az Egyház anyja 

B; Étkezés utáni ima 

5. A; A törvény fajai 

B; Mi Atyánk 

6. A; A Tízparancsolat 

B; Üdvözlégy 

7. A; A nyolc boldogság 

B; Dicsőség 

8. A; A lelkiismeret 

B; Oltalmad alá futunk 

9. A; Kötelességeink 

B; Tanítás előtti ima 

10. A; Az anyagi javak helyes használata 

B; Tanítás utáni ima 
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8. évfolyam 

 

Alapkövetelmény: A tanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy mi az egyházi év, mik azok 

a szentségek. Kívülről kell tudnia az alapvető imádságokat. Tudnia kell beszélni a különböző 

vallásokról, a liturgiáról, Jézus életéről, tanításáról, csodáiról és az egyházi év ünnepeiről. 

 

Tételek: 
1.   A; A zsidó vallás 

B; Hiszekegy 

 
2. A; Az irgalmas szamaritánus 

B; Szentmise 

 
3. A; A kánai menyegző 

B; Passió 

 
4. A; Miatyánk kifejtése 

B; Koncelebráció 

 
5. A; Liturgika, liturgikus imádságok 

B; Szinoptikus 

 
6. A; Magatartási formák a liturgiában 

B; Sugalmazás 

 
7. A; Jelképek a liturgiában 

B; Antropomorfizmus 

 
8. A; A keresztség szentsége 

B; Teofánia 

 
9. A; A bérmálás szentsége 

B; Tömjén 

 
10. A; A bűnbocsánat szentsége 

B; Kinyilatkoztatás 
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AJKP 

 

 

 

Alapkövetelmény: A tanuló ismeri Jézus életének főbb eseményeit, különösen a 

szenvedéstörténetre vonatkozóan. Meg tud nevezni csodákat. Ismeri a liturgikus év 

időszakait, abban el tudja helyezni a jelentősebb ünnepeket és Mária ünnepeket, és tudja azok 

tartalmát. Fel tudja sorolni a szentmise részeit, és meg tudja nevezni a szentmise körül 

teljesíthető szolgálatokat. 

 

Tételek: 

1. A; A szentmise ünneplése jelentősége 

B Az imádság fajtái formái 

2. A; Az Ige liturgiája 

B; Az utolsó vacsora 

3. A; Az Eucharisztia liturgiája 

B; Apostolok ünnepei 

4. A; Jézus gyógyításai 

B; Karácsonyi ünnepkör 

5. A; Jézus csodái 

B; Szentáldozás és módjai 

6. A; Évközi idő ünnepei 

B; Szűz Mária imádságok 

7. A; Húsvéti idő ünnepei 

B; átváltoztatás kézmosás békecsók 

8. A Jézus szenvedéstörténete 

B; A szentmise énekei 

9. A; Szűz Mária ünnepei 

B; Liturgikus év felosztása, ünnepek csoportosítása 

10. A; Feladatok és szolgálatok a szentmisén 

B; Keresztút állomásai 
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9. évfolyam 

 

Alapkövetelmény: A tanulónak tisztában kell lennie a Szentírás fogalmával, jelentésével, 

kialakulásával, felépítésével és tanításával. Tudnia kell beszélni a kánoni könyvek 

felépítéséről, tartalmáról. Ki kell tudnia keresni a különböző bibliai helyeket. Ismernie kell a 

nagyobb egyházi ünnepeket, szenteket. 

 

Tételek: 
1. A; A Biblia 

B; Példabeszéd 

 
2. A; Jákob és József 

B; Felebarát 

 
3. A; Saul, Dávid, Salamon 

B; Csoda 

 
4. A; Nagypróféták 

B; Frigyláda 

 
5. A; Kispróféták 

B; Misszió 

 
6. A; Újszövetség 

B; Antropomorfizmus 

 
7. A; Nagyböjt 

B; Pátriarkák 

 
8. A; Szent Balázs 

B; Pentateuchos 

 
9. A; A tékozló fiú 

B; 1Kor 13,1-13 

 
10. A; Pál apostol 

B; Apokrif 
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10. évfolyam 

 

Alapkövetelmény: A tanulónak tisztában kell lennie az egyháztörténelem korszakaival. 

Tudnia kell beszélni a különböző egyháztörténeti korok jellegzetességeiről, eseményeiről, 

híres személyeiről, egyházpolitikai, zsinati döntésekről. Ismernie kell a nagyobb egyházi 

ünnepeket, szenteket. 

 

Tételek: 
1. A; Keresztényüldözések 

B; Pünkösd 

 
2. A; Nagy Konstantin 

B; Mária ünnepek 

 
3. A; A szerzetesség kialakulása 

B; Eretnek 

 
4. A; A magyarok megtérése 

B; Advent 

 
5. A; Canossa-járás 

B; Invesztitúra 

 
6. A; Reformáció 

B; Bűnbánat 

 
7. A; Trienti Zsinat 

B; Inkvizíció 

 
8. A; Pápák 

B; Képrombolás 

 
9. A; II. Vatikáni Zsinat 

B; Rorate 

 
10. A; A Katolikus Egyház helyzete Magyarországon a XX. században 

B; Vértanú 
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11. évfolyam 

 

Alapkövetelmény: A tanulónak tisztában kell lennie a Istenről, a teremtett világról, a 

kinyilatkoztatásról. Tudnia kell beszélnie az Egyház tulajdonságairól, a szentségi életről, az 

erényekről, a bűnről és a házasságról. Ismernie kell a nagyobb egyházi ünnepeket, szenteket. 

 

Tételek: 
1. A; Isten tulajdonságai 

B; Kinyilatkoztatás 

 
2. A; Az Egyház tulajdonságai 

B; Keresztút 

 
3. A; A szentségi élet 

B; Tudomány 

 
4. A; Az erények 

B; Eszkatológia 

 
5. A; Szent Miklós 

B; Kultúra 

 
6. A; A bűn 

B; Mária ünnepek 

 
7. A; A házasság, család, nemiség 

B; Kegyelem 

 
8. A; Helyes istenkép 

B; Prófécia 

 
9. A; A szellemi értékek az ember életében 

B; Teológia 

 
10. A; Pünkösd 

B; Az ókori világkép 

 

 

 

 

 



205 

 

 

12. évfolyam  

 

 

 

Alapkövetelmény: A tanuló ismerje a legalapvetőbb fogalmakat, összefüggéseket, okokat, 

kapcsolatokat a liturgiában. Tudjon a szentségekről röviden beszélni. Tudjon a Szentírásból 

szentírási helyeket kikeresni. 

El tudja mondani a Hitvallást. Fel tudja vázolni a Hiszekegy szövege alapján hitünk 

legfontosabb kijelentéseit.  

 

Tételek: 

1. A; A beavató szentségek 

B; Nevezz meg Mária ünnepeket! 

2. A; A szentelmények 

B; hitvallás, szimbólumok 

3. A; Az egyházi rend és a házasság 

B; Húsvét 

4. A;  A betegek kenete és a bűnbocsánat szentsége 

B; Szabályok és szabadság a liturgiában 

5. A; A Szentírás 

B; Karácsony 

6. A; A zsolozsma 

B; misszió 

7. A; Az angyalok, az ember és a bűnbeesés 

B; A templom részei 

8. A; A megváltás misztériuma 

B; Az Egyház jelzői 

9. A; Az Egyház Isten népe 

B; A kánon és a sugalmazás fogalma 

10. A; Az egyházi év ünnepei 

B; Liturgikus ruhák  
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Természetismeret 

5. évfolyam 

 

1. Állandóság és változás környezetünkben--- Az anyagok világa 

2. Élet a kertben 

3. Állatok a házban és a ház körül 

4. Kölcsönhatások és energia vizsgálata--- Az időjárás 

5. Tájékozódás a valóságban és a térképen 

6. Hazai tájakon--- Hegyvidékek, dombvidékek 

7. Hazai tájakon--- Alföldi tájakon 

8. A természet és társadalom kölcsönhatásai 

 

 

6. évfolyam 

 

 

1. A föld és a világegyetem--- Éghajlat 

2. Alföldi tájakon--- Hazai erdők 

3. Alföldi tájakon--- Rétek, mezők, szántóföldek 

4. Felszíni és felszín alatti vizek 

5. Vizek és vízpartok 

6. Az ember szervezete és egészsége 

 

Matematika vizsgakövetelmények 

 

5. évfolyam  
Algebra 

A nyelv logikai elemeinek helyes használata nem csak matematikai tartalmú állításokban. 

Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl.: egyenlő; kisebb; 

nagyobb; több; kevesebb; nem; és; vagy; minden, van olyan).  

Természetes számok milliós számkörben, egészek, törtek, tizedes törtek. Negatív szám 

értelmezése. Törtek kétféle értelmezése. Ellentett, abszolútérték. Alaki érték, helyi érték. 

tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám 

összehasonlítása.  

A tízes számrendszer biztos ismerete. Számolás a kibővített számkörben. Szemléltetés 

számegyenesen: - természetes számok és egész számok körében 

 Osztók, többszörösök  

Összeadás, kivonás az egészek és a pozitív törtek körében; - szorzás, osztás pozitív törtek és 

tizedes törtek esetében természetes számokkal (0 szerepe a szorzásban, osztásban); - szorzás, 

osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 

 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. Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

Egyszerű elsőfokú egyenletek megoldása következtetéssel, lebontogatással, ellenőrzés 

behelyettesítéssel.  

Arányos következtetések ,egyszerű szöveges feladatok. Egyszerű egyenletek, szöveges 

feladatok megoldása következtetéssel. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Számegyenes, szám-intervallumok ábrázolása, ábráról való leolvasása.  
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Tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer. Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. 

Táblázatok, grafikonok értelmezése, az ábra alapján mennyiségek közötti összefüggés 

megkeresése, lejegyzése. Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése. 

Sorozat megadása a képzés szabályával néhány elemével.  

Geometria, mérés  

 Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója. Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) szemléletes fogalma, tulajdonságok 

vizsgálata. Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek 

rajzolása. Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. Két ponttól egyenlő távolságra lévő 

pontok. Szakaszfelező merőleges. A szögmérő helyes használata. A szög fogalma, mérése, 

szögfajták.  

Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

 Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása 

konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások 

konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. 

 Valószínűség, statisztika  

Oszlopdiagram készítése. Egyszerű grafikonok értelmezése, elemzése. Konkrét feladatok 

kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

 

 

6. évfolyam  
Számtan, algebra  

 A racionális számok. A számok reciprokának fogalma. Műveletek racionális számkörben: - 

szorzás, osztás törttel, tizedestörttel; - alapműveletek negatív számokkal. Műveleti 

tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend. Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Pozitív 

törtek szorzása és osztása pozitív egésszel. 10 egész kitevőjű hatványai és használatuk 

átváltásoknál. 

 Egyszerű oszthatósági szabályok (2-vel, 5-tel, 10-zel, 4-gyel, 25-tel, 100-zal). 2-vel, 5-tel, 

10-zel, 100- zal való oszthatóság. Racionális számok többféle megjelenítése, többféle leírása. 

Két szám közös osztói, közös többszöröseik.  

Törtek egyszerűsítése, bővítése. Egyenes és fordított arányosság felismerése gyakorlati 

jellegű feladatokban. Egyenes és, fordított arányosság. 

 A százalék fogalma, alap, százalékláb, százalékérték Egyszerű százalékszámítás arányos. A 

mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel.  

Elsőfokú egy-ismeretlenes egyenletek megoldása. A megoldások ábrázolása számegyenesen. 

Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel. 

Szöveges feladatok megoldása. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok  

Változó mennyiségek közötti kapcsolatok, ábrázolásuk derékszögű koordinátarendszerben. 

Példák elsőfokú függvényekre. Példák konkrét sorozatokra. Tájékozódás a derékszögű 

koordinátarendszerben. 

 Geometria, mérés  

Alakzatok síkban, térben. A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. A 

szimmetria felismerése. Ismert alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. A 

tengelyes tükrözés. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Pont tengelyes tükörképének 

megszerkesztése. Körző, vonalzó és a szögmérő használata.  

Háromszögek, négyszögek elemi tulajdonságai és speciális fajtái.  

A kör, körrel kapcsolatos fogalmak. 
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 Szögmásolás, szögfelezés. 

 Téglalapok szerkesztése. Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, 

szakaszfelező merőleges szerkesztése. Mérések, számítások a bővült számkörben.  

Sokszögek kerülete. Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 

Téglatestek hálója, felszíne, térfogata. Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A 

térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. 

 Valószínűség, statisztika  

Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése Adatok gyűjtése 

környezetünkből. Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Adatok értelmezése, jellemzése, 

ábrázolása.  

 

 

7. évfolyam  
 

Számtan, algebra  

Műveletek a racionális számok körében (rendszerezés). Alapműveletek helyes elvégzése kis 

abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben.  

A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. A hatványozás azonosságai konkrét példákon. 

Normálalak. 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.  

Arány, aránypár, arányos osztás gyakorlati esetekben.  

Százalékszámítási és egyszerű kamatszámítási feladatok. Egyenes és fordított arányosság 

felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási 

feladatok.  

Prímszám, prímtényezős felbontás. Két szám legnagyobb közös osztója, Osztó, többszörös, 

két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése. legkisebb közös 

többszöröse. Egyszerű oszthatósági szabályok (3-mal, 9-cel, 8- cal, 125-tel, 6-tal). Egyszerű 

algebrai egész kifejezések, helyettesítési értékük.  

Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, mérlegelvvel. Egyszerű elsőfokú 

egy ismeretlenes egyenletek megoldása. Szövegértelmezés. Szöveges feladatok megoldása. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok  

Táblázatok, grafikonok készítése konkrét hozzárendelések esetén. Tájékozódás a síkon a 

derékszögű koordinátarendszer segítségével. Két halmaz közötti hozzárendelések 

megjelenítése konkrét esetekben. Egyértelmű hozzárendelések ábrázolása a derékszögű 

koordinátarendszerben. Lineáris függvények. Példák nem lineáris függvényekre (pl.: 1/x 

függvény). Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben.  

Sorozatok vizsgálata (számtani sorozat). Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, 

néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése. 

 Geometria  

Mértékegységek átváltása konkrét gyakorlati példák kapcsán a kibővült számkörben. Szög 

(fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos 

mértékegységeinek ismerete. Megoldási terv készítése kerület-, területszámítási feladatoknál. 

Háromszögek magasságvonala, területe. Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, 

kerülete, területe. Kör kerülete, területe. Háromszögek területének kiszámítása. Szögpárok 

(egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek). Középpontos tükrözés. Középpontosan 

szimmetrikus alakzatok a síkban. Szabályos sokszögek. Adott pont középpontos 

tükörképének megszerkesztése. Szögfelező szerkesztése. Nevezetes szögek szerkesztése. 

Háromszög szerkesztése alapesetekben. Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb 

szerkesztések. A háromszög egybevágósági esetei. A háromszög belső és külső szögeinek 

összege. A négyszögek belső szögeinek összege. Háromszögek és konvex négyszögek belső 

szögeinek összege. Három- és négyszögalapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, 
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tulajdonságai, felszíne, térfogata. Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok valamint a 

forgáshenger felismerése.  

Valószínűség, statisztika  

Valószínűségi kísérletek egyszerű konkrét példák esetében. Gyakoriság, relatív gyakoriság 

fogalma, tulajdonságai. A gyakoriság fogalma. Statisztikai adatok elemzése, értelmezése. 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése. Egyszerű 

grafikonok olvasása, készítése. 

 8. évfolyam  

Számtan, algebra 

Racionális szám fogalma (véges, végtelen tizedestörtek), példák nem racionális számra, 

négyzetgyök fogalma. A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata. 

Számítások egyszerűsítése például azonosságok felismerésével. Zsebszámológépek 

alkalmazása. Műveletek racionális számkörben. Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése 

egyszerű esetekben, a racionális számkörben. A helyettesítési érték célszerű kiszámítása. 

Algebrai egész kifejezések, egyszerű képletek átalakításai. Szorzattá alakítás kiemeléssel 

egyszerű esetekben. Algebrai egész kifejezések szorzása egyszerű esetekben. Egyszerű 

algebrai egész kifejezések, helyettesi értékének kiszámítása.  

Elsőfokú illetve elsőfokúra visszavezethető egyszerű egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek 

megoldása. Alaphalmaz, megoldáshalmaz. Elsőfokú egyenletek megoldása. Szöveges 

feladatok megoldása. Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok  

Táblázatok, grafikonok készítése konkrét függvények esetén. Függvények és ábrázolásuk a 

derékszögű koordinátarendszerben. Másodfokú és abszolútérték függvények. Konkrét, 

egyszerű feltételnek eleget tevő pontok a koordinátarendszerben. Grafikus megoldási 

módszerek alkalmazása. Egy-ismeretlenes egyenletek grafikus megoldása. 

 Sorozatok és vizsgálatuk (mértani sorozat). 

 Geometria 

Zsebszámológép használata. A tanult testek áttekintése, ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, 

gömbbel. Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. Eltolás a 

síkban. Vektor, mint irányított szakasz. Két vektor összege, különbsége. Adott pont eltolása 

adott vektorral. A transzformációs szemlélet fejlesztése. Középpontos nagyítás és kicsinyítés 

konkrét arányokkal. Szerkesztési feladatok Pitagorasz tétele. Paralelogramma, trapéz, deltoid 

tulajdonságai, kerülete, területe. Kör kerülete, területe. Háromszögek területének kiszámítása. 

Három- és négyszögalapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, 

térfogata.  

9. évfolyam 

Halmazok  

Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a halmaz elemének 

fogalmát. Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a következő 

fogalmakat: halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges és végtelen halmaz, 

komplementer halmaz. Ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a 

következő műveleteket: egyesítés, metszet, különbség. Tudjon koordináta-rendszerben 

ábrázolni egyszerűbb ponthalmazokat. Véges halmazok elemeinek száma.  

Számelmélet, algebra 

Alapműveletek 

Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni (zsebszámológéppel is). Ismerje és 

használja feladatokban az alapműveletek műveleti azonosságait (kommutativitás, 

asszociativitás, disztributivitás).  

A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek  
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Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági alapfogalmakat (osztó, többszörös, 

prímszám, összetett szám). Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja adott 

számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét kiszámítani; tudja 

mindezeket egyszerű szöveges (gyakorlati) feladatok megoldásában alkalmazni. Tudja a 

számelmélet alaptételét alkalmazni feladatokban. Tudja pontosan megfogalmazni a 

számelmélet alaptételét.  

Oszthatóság  

Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra vonatkozó oszthatósági 

szabályokat, tudjon egyszerű oszthatósági feladatokat megoldani.  

Racionális és irracionális számok 

Tudja definiálni a racionális számot és ismerje az irracionális szám fogalmát.  

Valós számok  

Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), valamint a valós számok és a 

számegyenes kapcsolatát. Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen. Tudja az 

abszolútérték definícióját. Ismerje adott szám normálalakjának felírási módját, tudjon 

számolni a normálalakkal.  

Betűs kifejezések  

Ismerje a polinom fokszámát, fokszám szerint rendezett alakját.  

Nevezetes azonosságok  

Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések kifejtését, illetve szorzattá alakítását: 

(a + b)2; (a - b)2; a2 - b2 . Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani, 

algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás, osztás, szorzattá alakítás 

kiemeléssel, nevezetes azonosságok alkalmazása).  

Arányosság  

Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját és grafikus ábrázolásukat. Tudjon 

arányossági feladatokat megoldani.  

Százalékszámítás  

Százalékszámítással kapcsolatos feladatok megoldása.  

Hatványozás 

A hatványozás értelmezése egész kitevő esetén. Ismerje és használja a hatványozás 

azonosságait.  

Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek  

Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek  

Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes egyenleteket megoldani.  

Kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszer megoldása. Alkalmazza az egyenleteket, 

egyenletrendszereket szöveges feladatok megoldásában.  

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek  

Ismerje az alaphalmaz és a megoldáshalmaz fogalmát. Alkalmazza a különböző 

egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, ekvivalens átalakítások, 

következményegyenletre vezető átalakítások, új ismeretlen bevezetése stb.  

Nem algebrai egyenletek  

Abszolútértékes egyenletek Tudjon |ax + b| = c típusú egyenleteket algebrai és grafikus 

módon megoldani.  

Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 
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Ismerje az egyenlőtlenségek alaptulajdonságait (mérlegelv alkalmazása). Tudjon megoldani 

egyszerű feladatokat. Egyszerű elsőfokú egyenlőtlenségek és egyszerű egyismeretlenes 

egyenlőtlenség-rendszerek megoldása.  

Függvények, az analízis elemei  

A függvény  

 

 

 

A függvény matematikai fogalma. Ismerje a függvénytani alapfogalmakat (értelmezési 

tartomány, hozzárendelés, képhalmaz, helyettesítési érték, értékkészlet). Tudjon helyettesítési 

értéket számítani, illetve tudja egyszerű függvények esetén f(x) = c alapján az x-et 

meghatározni. Ismerje és alkalmazza a függvényeket gyakorlati problémák megoldásánál.  

Egyváltozós valós függvények  

Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel megadott (alapvető) 

függvényeket: Ismerje és tudja ábrázolni az  x → ax + b; x → x2 ; x → ax2 + bx + c; x → x ; 

x →|x|; x → 
x

a
.  

A függvények grafikonja, függvénytranszformációk Tudjon értéktáblázat és képlet alapján 

függvényt ábrázolni, illetve adatokat leolvasni a grafikonról. Tudjon néhány lépéses 

transzformációt igénylő függvényeket függvénytranszformációk segítségével ábrázolni [ƒ(x) 

+ c; ƒ(x + c); c · ƒ(x)] Tudja ábrázolni az alapvető függvények transzformáltjainak grafikonját 

[c · ƒ(x + b) + d]  

A függvények jellemzése  

Egyszerű függvények jellemzése (grafikon alapján) értékkészlet, zérushely, növekedés, 

fogyás, szélsőérték szempontjából.  

Geometria  

Elemi geometria  

Térelemek  

Ismerje a térelemeket és a szög fogalmát. Ismerje a szögek nagyság szerinti osztályozását és a 

nevezetes szögpárokat. Tudja a térelemek távolságára és szögére (pont és egyenes, pont és 

sík, párhuzamos egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két egyenes, egyenes és sík, két sík 

hajlásszöge) vonatkozó meghatározásokat. Alakzatok távolságának értelmezése.  

A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok  

Tudja a kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalmát. Használja a fogalmakat 

feladatmegoldásokban.  

Geometriai transzformációk  

Egybevágósági transzformációk  

Síkban  

Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos 

tükrözés, pont körüli forgatás) leírását, tulajdonságaikat. Tudja megfogalmazni a síkidomok 

egybevágóságának fogalmát, valamint a sokszögek egybevágóságának elégséges feltételét. 

Alkalmazza a feladatokban az eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

egybevágósági transzformációkat Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek 

egybevágósági alapeseteit. Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok 

szimmetriáit.  

Síkbeli alakzatok  
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Háromszögek  

Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint. Ismerje és alkalmazza az 

alapvető összefüggéseket háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei között 

(háromszögegyenlőtlenség, belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szemben 

nagyobb szög van). Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait. Tudja a 

háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó definíciókat, tételeket 

(oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve  

 

 

beírt kör). Ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-

tételt és megfordítását.  

Négyszögek  

Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid) és tulajdonságaikat, alkalmazza 

ismereteit egyszerű feladatokban. 

Kör  

A kör részeinek ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban. Tudja és használja, hogy a kör 

érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, s hogy külső pontból húzott 

érintőszakaszok egyenlő hosszúak.  

A szög mérése fokban és radiánban 

Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos a körívvel és a hozzá 

tartozó körcikk területével. Tudja és alkalmazza feladatokban a Thalész tételt és 

megfordítását.  

 

10. évfolyam 

Hatványozás, gyökvonás 

Ismerje és alkalmazza a hatványozás és gyökvonás azonosságait. 

Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek  

Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek  

Ismerje az egyismeretlenes másodfokú egyenlet általános alakját. Tudja meghatározni a 

diszkrimináns fogalmát. Ismerje és alkalmazza a megoldóképletet. Használja a teljes 

négyzetté alakítás módszerét. Alkalmazza feladatokban a gyöktényezős alakot. Tudjon törtes 

egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatokat megoldani. Másodfokú 

egyenletrendszerek megoldása.  

Magasabb fokú egyenletek  

Egyszerű, másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása. Tudjon másodfokúra 

visszavezethető egyenletrendszereket megoldani. Értelmezési tartomány, illetve 

értékkészletvizsgálattal, valamint szorzattá alakítással megoldható feladatok megoldása.  

Négyzetgyökös egyenletek  

Tudjon egy négyzetgyököt tartalmazó egyenleteket megoldani.  

Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 

Ismerje az egyenlőtlenségek alaptulajdonságait (mérlegelv alkalmazása). Tudjon megoldani 

egyszerű feladatokat. Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek és egyszerű egyismeretlenes 

egyenlőtlenség-rendszerek megoldása.  

Középértékek, egyenlőtlenségek  

Két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalma, kapcsolatuk, használatuk.  

Hasonlósági transzformációk 
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Alkalmazza a középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű, gyakorlati feladatokban. Szakasz 

adott arányú felosztása. Hasonló alakzatok felismerése (pl. háromszögek hasonlósági 

alapesetei), alkalmazása, arány felírása. Alkalmazza feladatokban a hasonló síkidomok 

területének arányáról és a hasonló testek felszínének és térfogatának arányáról szóló tételeket.  

Négyszögek  

Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid) és tulajdonságaikat, alkalmazza 

ismereteit egyszerű feladatokban. Konvex síknégyszög belső és külső szögeinek összege,  

 

 

alkalmazásuk egyszerű feladatokban. Húrnégyszög, érintőnégyszög tételének ismerete és 

alkalmazása.  

Sokszögek  

Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre 

vonatkozó tételeket. A konvex sokszög átlóinak számára, a belső és külső szögösszegre 

vonatkozó egyszerű feladatok megoldása. Tudja a szabályos sokszögek definícióját. 

Alkalmazza feladatokban a kerületi és középponti szögek tételét. 

Ismerje és alkalmazza feladatokban a magasság- és a befogótételt. 

Kerület, terület  

Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát. Háromszög területének kiszámítása 

különböző adatokból. Nevezetes négyszögek területének számítása. Szabályos sokszögek 

kerületének és területének számítása. Kör, körcikk, körszelet kerülete, területe. Kerület- és 

területszámítási feladatok.  

Vektorok 

Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, tételeket: - vektor fogalma, 

abszolútértéke, - nullvektor, ellentett vektor, vektorok összege, különbsége, vektor 

skalárszorosa, vektor felbontása összetevőkre 

Trigonometria  

Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög oldalarányaival definiálni, 

ismereteit alkalmazza feladatokban. Tudja a szögfüggvények általános definícióját. Tudja és 

alkalmazza a szögfüggvényekre vonatkozó alapvető összefüggéseket: pótszögek, kiegészítő 

szögek, negatív szög szögfüggvénye, pitagoraszi összefüggés. Tudjon hegyes szögek esetén 

szögfüggvényeket kifejezni egymásból. Tudjon szögfüggvényeket kifejezni egymásból. 

Ismerje és alkalmazza a nevezetes szögek (30°, 45°, 60°) szögfüggvényeit.  

 

 

11. évfolyam 

Hatvány, gyök, logaritmus 

A hatványozás értelmezése racionális kitevő esetén. Ismerje és használja a hatványozás 

azonosságait. Ismerje és alkalmazza a gyökvonás azonosságait. Definiálja és használja 

feladatok megoldásában a logaritmus fogalmát, valamint a logaritmus azonosságait.  

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő feladatokat megoldani.  

Trigonometria 

Tudja és használja a szinusz- és a koszinusztételt. Tudjon számolásokat végezni általános 

háromszögben, speciális négyszögekben. 

Trigonometrikus egyenletek  

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő feladatokat megoldani.  
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Függvények, az analízis elemei  

Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel megadott függvényeket: 

Ismerje és tudja ábrázolni x → sin x; x → cos x; x → tg x; x → ax ; x → log a x.  

A függvények grafikonja, függvénytranszformációk  

Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve adatokat leolvasni a 

grafikonról. Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő függvényeket 

függvénytranszformációk segítségével ábrázolni [ƒ(x) + c; ƒ(x + c); c · ƒ(x)] Tudja ábrázolni 

az alapvető függvények transzformáltjainak grafikonját [c · ƒ(x + b) + d]  

A függvények jellemzése  

 

 

Egyszerű függvények jellemzése (grafikon alapján) értékkészlet, zérushely, növekedés, 

fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás, korlátosság szempontjából.  

Vektorok síkban és térben  

Skaláris szorzat definíciója. Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, 

tételeket: - vektor koordinátái, - a vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái, - vektorok 

összegének, különbségének, skalárral való szorzatának koordinátái, - skalárszorzat 

kiszámítása koordinátákból. Vektorok alkalmazása feladatokban.  

Koordinátageometria 

Pontok, vektorok  

Tudja AB  koordinátáit, abszolútértékét. Két pont távolságának, szakasz felezőpontjának, 

harmadoló pontjainak felírása, alkalmazása feladatokban. A háromszög súlypontja 

koordinátáinak felírása, alkalmazása feladatokban.  

Egyenes  

Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek egyenletét. Egyenesek 

metszéspontjának számítása. Az egyenes egyenletének levezetése különböző kiindulási 

adatokból a síkban. Ismerje egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének 

koordinátageometriai feltételeit. Elemi háromszög- és négyszög-geometriai feladatok 

megoldása koordinátageometriai eszközökkel.  

Kör  

Adott középpontú és sugarú körök egyenletének felírása. Kétismeretlenes másodfokú 

egyenletből a kör középpontjának és sugarának meghatározása. A kör és a kétismeretlenes 

másodfokú egyenlet kapcsolata. Kör és egyenes metszéspontjának meghatározása. A kör adott 

pontjában húzott érintő egyenletének felírása. Alkalmazza ismereteit feladatokban.  

 

12. évfolyam 

Sorozatok  

Ismerje a számsorozat fogalmát és használja a különböző megadási módjait.  

Számtani és mértani sorozatok  

Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok témaköréből, ahol a 

számtani, illetve mértani sorozat fogalmát és az an -re, illetve az Sn -re vonatkozó 

összefüggéseket kell használni.  

Kamatos kamat 

Tudja a kamatos kamatra vonatkozó képletet használni, s abból bármelyik ismeretlen adatot 

kiszámolni.  

Kerület, terület  
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Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát. Háromszög területének kiszámítása 

különböző adatokból. Nevezetes négyszögek területének számítása. Szabályos sokszögek 

kerületének és területének számítása. Kör, körcikk, körszelet kerülete, területe. Kerület- és 

területszámítási feladatok.  

Síkbeli és térbeli alakzatok  

Ismerje a síkidomok, testek csoportosítását különböző szempontok szerint.  

Térbeli alakzatok  

Forgáshenger, forgáskúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp ismerete, alkalmazása 

egyszerű feladatokban.  

Felszín, térfogat  

 

 

Ismerje a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát. Térgeometriai feladatok megoldása. 

Hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, csonkagúla és csonkakúp felszínének és 

térfogatának kiszámítása.  

Matematikai logika 

Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni. Ismerje és alkalmazza megfelelően a 

kijelentés (állítás, ítélet) fogalmát. Értse és egyszerű feladatokban alkalmazza az állítás 

tagadása műveletet. Ismerje az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai jelentését, tudja használni 

és összekapcsolni azokat a halmazműveletekkel. Tudjon definíciókat, tételeket pontosan 

megfogalmazni.  

Kombinatorika 

Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb kombinatorikai feladatokat megoldani. 

Ismerje és alkalmazza a permutációk, variációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), kombinációk 

(ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képleteket.  

Valószínűség-számítás, statisztika  

Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai Tudjon adathalmazt 

táblázatba rendezni és táblázattal megadott adatokat feldolgozni. Tudjon kördiagramot és 

oszlopdiagramot készíteni. Tudjon adott diagramról információt kiolvasni. Tudja és 

alkalmazza a következő fogalmakat: osztályba sorolás, gyakorisági diagram, relatív 

gyakoriság.  

Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók Ismerje és alkalmazza a következő 

fogalmakat: aritmetikai átlag (számtani közép), - medián (rendezett minta közepe), - módusz 

(leggyakoribb érték). Ismerje és használja a következő fogalmakat: terjedelem, átlagos 

abszolút eltérés, szórás. Szórás kiszámolása adott adathalmaz esetén számológéppel. Tudjon 

adathalmazokat összehasonlítani a tanult statisztikai mutatók segítségével.  

A valószínűségszámítás elemei  

Esemény, eseménytér konkrét példák esetén. A klasszikus (Laplace)-modell ismerete 

Gráfok 

Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat megoldani gráfok 

segítségével. Ismerje az egyszerű gráf pontjainak foka és éleinek száma közti kapcsolatot. 
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Tanulmányi idő alatti vizsgák minimum követelményei 

(nem kerettanterves osztályok) 

Társadalomismeret 10. évfolyam 
1. A társadalmi szabályok, emberi jogok. 
2. Jog és igazságszolgáltatás. 
3. Az állam kialakulása és fejlődése a történelem folyamán. 
4. A demokrácia és választási rendszer. 
5. Magyarország intézményei. 

6. NATO, ENSZ. Európai Unió. 
7. A család és szerepe. 
8. Társadalom, társadalmi problémák, szegregáció, deviáns viselkedési módok. 
9. Települések, helyi közösségek. Helyi társadalom. 

 

Társadalomismeret 12. évfolyam 
1. Tulajdonformák, a munka világa 

2. Munkáltató és munkavállaló-jogok és kötelességek 

3. Érdekképviselet, érdekvédelem 

4. Nemzetgazdaság, költségvetés-adók és járulékok 

5. A világgazdaság, nemzetközi gazdasági szervezetek 

6. Az EU tagság előnyei és hátrányai 

7. Állam és piac 

8. Globalizáció 

9. A család változó szerepe 

10. Fenntartható fejlődés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belügyi  rendészeti  ismeretek  tantárgy témakörei 

 

10. osztály 
1. A magyar rendvédelem története,  normák kialakulása 

2. Jog kialakulása, története,  a  jogalkotás folyamata 

3. Jogrendszer, jogállamiság, igazságszolgáltatás rendszere 

4. Alaptörvény kialakulása,  alapvetés, emberi és állampolgári jogok  

5. Állam működése és az államigazgatás szereplői 

6. A tereptan alapjai  

7. A rendészeti szervek csoportosítása 

8. Magyarországon működő  rendvédelmi szervek bemutatása, általános        
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jellemzése 

11. osztály 
1. Rendőrség és Katasztrófavédelem szervezeti felépítése és eszközrendszere  

2. Rendőrség alapvető szolgálati tagozódása 

3. A Rendőrség működésének általános elvei, szabályai 

4. Rendőri intézkedések 

5. Kényszerítő eszközök 

6. Katasztrófavédelmi intézkedések 

7. A Rendőrség együttműködési rendszere 

8. A személyzeti munka, hivatásosok jogai, kötelezettségei 

12. osztály 
1. A szolgálati érintkezés 

2. Szabálysértési alapismeretek I.  – elkövetők, büntethetőségi akadályok rendszere  

3. Szabálysértési alapismeretek II. – jogkövetkezmények, hatáskör, illetékesség, eljárás 

4. Bűntetőjogi  alapismeretek I. – csoportosítás, elkövetők, általános törvényi tényállás 

5. Bűntetőjogi  alapismeretek II. – főbb bűncselekmények, büntetőjogi akadályok,        

                                                       jogkövetkezmények 

6. Büntetőeljárás-jogi alapfogalmak I. – eljárásjogi alapelvek, résztvevő hatóságok 

7. Büntetőeljárás-jogi alapismeretek II. – bizonyítási eljárás, eljárásban résztvevő        

                                                                   személyek 

 

8. Kriminalisztikai ismeretek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradékok 
 

 4/C.  ..... tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette a következők 

szerint: ....    N., Tl., B. 

        

  5.  Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 19...../..... tanévben felmentve 

............................................ miatt.   N., TI., B. 

    Kiegészülhet:     

    osztályozó vizsgát köteles tenni    
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  8.  Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ................... évfolyam tantárgyból 

osztályozó vizsgát köteles tenni.   N., TI. 

        

  9.  A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő 

megrövidítésével teljesítette.   N., TI., B. 

        

  10.  A(z) ....................... tantárgy óráinak látogatása alól felmentve .................... -tól 

........................ -ig.   N. 

    Kiegészülhet:     

    Osztályozó vizsgát köteles tenni.    

        

  11.  Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó 

vizsgát tehet.   N., TI. 

  

  13.  A tanuló az .................. évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb ideig, 

.................. hónap alatt teljesítette.   N., TI. 

        

  14.  A(z) .................. tantárgyból javítóvizsgát tehet.   N., TI., B.,  

    A javítóvizsgán ..................... tantárgyból .......................... osztályzatot kapott 

....................... évfolyamba léphet.   TI., B. 

        

  15.  A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot megismételheti.   

N., TI., B. 

        

  

  16.  A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.     

    Évfolyamot ismételni köteles.   TI., B. 

        

  17.  A(z) ........................ tantárgyból .......... -án osztályozó vizsgát tett.   N., TI. 

        

  18.  Osztályozó vizsgát tett.   TI., B. 

        

  21.  Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére .............................-

ig halasztást kapott.   TI., B. 

        

  22.  Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ................................ iskolában független 

vizsgabizottság előtt tette le.   TI., B. 

        

        

  36.  Érettségi vizsgát tehet.   TI., B. 

        

Alkalmazott rövidítések 

    

  Beírási napló Bn. 

  Osztálynapló N. 

  Törzslap TI. 

  Bizonyítvány B. 

 

 

Saját záradékaink: 
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Záradék osztályozóvizsgához: 

 

……………………………….tantárgyból tanulmányi kötelezettségeinek (………………… 

határozat alapján)  ………………………….-án osztályozóvizsgán tett eleget. 

A …………….évfolyam tananyagából ……………………….osztályzatot kapott. 

 N.Tl. B. 

Mj. Az osztályzatot valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványában be kell írni. 

  

 

Ha az osztályozóvizsga az előrehozott érettségihez kell: 

 

…………………………tantárgyból……érdemjegyét osztályozó vizsgán szerezte. 

Érdemjegye:  

 

 

N.Tl.B 
 

 


