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KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Félévi követelmény  Tanév végi követelmény 
- Legyen képes a napszaknak megfelelő köszönésre. 
- A kommunikációs készség fejlődése. Szókincs gyarapodása. 
- Négy-öt mondóka, vers ismerete.  
- Az olvasás jelrendszerének ismerete 
- Az írás jelrendszerének ismerete. rendezett, olvasható 

íráskép. 
 
 

-Tudjon kérdések és szemléltetés segítségével beszámolás 
eseményekről. 
- Négy-öt mondóka, vers ismerete                   - Az olvasás 

jelrendszerének ismerete                                                       - Legyen 

képes a  szavak hangokra bontására, betűkből szavak alkotására.           

– Legyen képes szavak, mondatok, rövid szövegek olvasására. Ehhez 

kapcsolódóan szövegértés megoldására.                                                  

– Ismerje az írás jelrendszerét. Legyen rendezett, olvasható írásképe.    

– Tudjon szavakat, rövid mondatokat másolni előkészítéssel írott, 

nyomtatott szövegről. 3-4 betűből álló szavak leírása tollbamondás 

után. 

   



Matematika 

Félévi követelmény  Tanév végi követelmény 
Ismerje fel a legalapvetőbb viszonyfogalmakat  
- Tudjon a tanuló önállóan elemi osztályozási, összehasonlítási 
feladatokat végezni. 
- Használja adekváltan a több-kevesebb-ugyanannyi, kisebb-
nagyobb-ugyanakkora kifejezéseket.  
- Tudjon adott számú halmazt kirakással, rajzzal képezni 5-ös 
számkörben.   
- Rendelkezzen biztos számfogalommal 5-ös számkörben, legyen 
jártas szóbeli összeadásban, kivonásban, eszköz használatával, illetve 
anélkül.  
- Tudjon egyszerű szöveges feladatokat eljátszani, kirakni, lerajzolni, 
tevékenységgel megoldani.  
- Ismerje a logikai készlet elemeinek nevét.  
- Ismerje a számszomszédokat. 
- Legyen tisztában a páratlan és páros szám fogalmával. 
 

- Tudjon a tanuló önállóan elemi osztályozási, összehasonlítási 
feladatokat /-  - Használja adekváltan a több-kevesebb-ugyanannyi, 
kisebb-nagyobb-ugyanakkora kifejezéseket.  
- Tudjon adott számú halmazt kirakással, rajzzal képezni 10-es 
számkörben.  
- Értse az üres halmaz fogalmát.  
- Rendelkezzen biztos számfogalommal 10-es számkörben, legyen 
jártas szóbeli összeadásban, kivonásban, pótlásban és bontásban 
eszköz használatával, illetve anélkül.  
- Tudjon egyszerű szöveges feladatokat, lerajzolni, megoldani.  
- Ismerje a logikai készlet elemeinek nevét.  
- Ismerje a számszomszédokat. 
- Legyen tisztában a páratlan és páros szám fogalmával. 
- Legyen képes személyek, tárgyak, alakzatok csoportosítására 
azonosság, azonos tulajdonság alapján. 
- Nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavak használata. 
- A tanult térbeli és síkbeli alakzatok felismerése, tulajdonságaik 
megfogalmazása. 
- Összefüggések felismerése, jelölése egyszerűbb esetekben

   



Vizuális kultúra 

Félévi követelmény  Tanév végi követelmény 
- A tanuló legyen képes a lendületes kézmozgás kivitelezésére, a 
tantárgy során használatos eszközök meggnevezésére és adekvát 
használatára. 
- Legyen képes egyszerű esztétikus alkotás elkészítésére. 
- Tudja a térbeliségre vonatkozó irányok kézmozdulattal való jelzését  
és ismerje fel azokat.  
- Ismerje a három fő színt.  
- Segítséggel tudjon készíteni ritmikus sort.  
 
 
 
 
 
 

- Legyen képes a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, 
rajz készítésére, továbbá a már begyakorolt technikákkal, kevert 
technikával alkotás létrehozására, 
- Legyen képes társaival való kooperációra a közös alkotás során, 
- Tudjon családrajzot készíteni.  
- Legyen képes a munkaterületét tisztán tartani.                                    
- Legyen képes esztétikusan becsomagolni egy egyszerű formájú 
tárgyat. 
- Látott, hallott élményei jelenjenek meg alkotásaiban.  
- Tudja elkülöníteni egymástól a legegyszerűbb természeti és 
mesterséges formákat alakjuk és nagyságuk szerint. 

 

Testnevelés 

Félévi követelmény  Tanév végi követelmény 
- Legyen képes az utasítások megértésére és végrahajtására. 
- Tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat.  
- Legyen képes testrészei megnevezésére,  
- Legyen képes szökdelésekre, alap-, terpeszállásra.  
- Tudja a járás és futás közötti különbséget.  
 
 

- Legyen képes az utasítások megértésére és végrahajtására.  
- Nevezze meg testrészeit. Legyen képes testhelyzetének és a 
testhelyzet változásainak érzékelésére.  
- Legyen képes szökdelésekre, alap-, terpesz-, és harántállás, 
valamint nyak-, kar-, törzshajlítás és -körzés végzésére.                  - 
Tudja a járás és futás közötti különbséget. - Ismerjen néhány 
labdagyakorlatot.            - - Tartsa be az alapvető higiénés 
követelményeket.

 

   



 

Technika és tervezés 

Félévi követelmény  Tanév végi követelmény 
 - Képességeinek megfelelően vegyen részt az iskolai és az otthoni 
munkamegosztásban. 
- Ismerje meg az anyagok tulajdonságait.  Megfigyelés alapján tudja 
elmondani a megismert anyagok külső tulajdonságait. 
- Tanári segédlettel tudjon a megismert anyagokból egyszerű 
tárgyakat készíteni. 
 
 
 
 

- Képességeinek megfelelően vegyen részt az iskolai és az otthoni 
munkamegosztásban. 
- Ismerje  az anyagok tulajdonságait, megmunkálhatóságukat 
esetleges újrahasznosításukat.   
- Legyen képes egyszerű esztétikus alkotás elkészítésére. 
- Törekedjen a takarékos anyagfelhasználásra.                                      
- Tudja és tartsa be az alapvető közlekedési szabályokat.  

 

Etika 

Félévi követelmény  Tanév végi követelmény 
  

– rendelkezzen elemi ismeretekkel személyi adatairól, külső 
tulajdonságairól 

– tudja a családi, rokonsági fokokat 
 

 
– rendelkezzen elemi ismeretekkel személyi adatairól, külső 

tulajdonságairól 
– tudja a családi, rokonsági fokokat 
–  érzéseit, gondolatait képes legyen rajzzal, mozgással és 

szóban kifejezni 
–  képes legyen udvariasan kommunikálni környezetével 

köszönés, kérés, beszélgetés során 

 

  



Ének-zene 

Félévi követelmény   
  

- Kapcsolódjon be a közös éneklésbe, körjátékba, 
improvizációs játékba, gyermekjátékba.  

- A tanult mondókákat, verseket, dalokat tudja tanári 
segítséggel ritmikusan előadni.  

- Ismerje fel a tanult dalokat ritmusuk alapján  

 

 
- Kapcsolódjon be a közös éneklésbe, körjátékba, 
improvizációs játékba, gyermekjátékba.  

- A tanult mondókákat, verseket, dalokat tudja tanári 
segítséggel ritmikusan előadni.  

- Ismerje fel a tanult dalokat ritmusuk alapján  

- Próbálkozzon az egyenletes lüktetés érzékelésére járással, 
mozgással, bábok egyenletes mozgatásával.  

- Ismerje meg és használja a ritmushangszereket.  

- Tanári segítséggel hangoztassa a tanult ritmusokat.   

- Tanult dalokat próbálja felismerni. Dalok felismerése 
ritmusuk alapján.   

- Néhány perces zenei részletet vagy bemutatót figyelmesen 
hallgasson végig.  

 

  



KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

  

- Tudja gondolatait egyszerűen kifejezni szóban. 

- Értse a szóbeli közléseket, utasításokat / tanórán és saját 
élethelyzetében. 

- Tudjon kérdésekre korának és fejlettségének megfelelő 
választ adni. 

- Ismerje a magyar ábécé betűit. 

- Törekedjen a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi 
írásjelek használatára. 

- Értse meg a tanári közlést a nyelv egységeire vonatkozóan. 

- Tudjon ismert szöveget szótagolással olvasni. 
 

- Tudja gondolatait egyszerűen kifejezni szóban. 

- Értse a szóbeli közléseket, utasításokat / tanórán és saját 
élethelyzetében. 

- Tudjon kérdésekre korának és fejlettségének megfelelő választ 
adni. 

- Ismerje a magyar ábécé betűit. 

- Törekedjen a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek 
használatára. 

- Írja le saját nevét. 

- Tudja, hogy a j hangnak kétféle betű felel meg. 

- Értse meg a tanári közlést a nyelv egységeire vonatkozóan. 

- Tudjon ismert szöveget szótagolással olvasni. 

- Legyen képes szavakat, rövid mondatokat írott és nyomtatott 
szövegről másolni, illetve 3-4 betűből álló előzetesen 
megbeszélt szavakat hallás után leírni. 

- Tudja bizonyítani a szövegértést feladatok megoldásával. 

- Írása legyen olvasható. 

- Becsülje meg a könyveket. 

- Legyen képes 3-4 mondókát vagy verset elmondani. 

 



MATEMATIKA 

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

  

- Tudjon önállóan kiválogatni megadott tulajdonságú 
elemeket. 

- Hasonlítson össze rendezetlen halmazokat, használja a több-
kevesebb-ugyanannyi fogalmakat. 

- Összehasonlításnál tudja önállóan alkalmazni a tanult 
relációs jeleket. 

- Tudjon adott számú halmazt kirakással, rajzzal képezni 20-as 
számkörben. 

- Tudjon sorozatokat alkotni megadott szabály alapján. 

- Rendelkezzen számfogalommal 20-as számkörben, biztos 
számfogalommal 10-es számkörben. 

- Legyen jártas szóbeli összeadásban, kivonásban, pótlásban és 
bontásban. 

  

- Tudjon önállóan kiválogatni megadott tulajdonságú elemeket. 
- Hasonlítson össze rendezetlen halmazokat, használja a több-

kevesebb-ugyanannyi fogalmakat. Összehasonlításnál tudja 
önállóan alkalmazni a tanult relációs jeleket. 

- Tudjon adott számú halmazt kirakással, rajzzal képezni 20-as 
számkörben. 

- Tudjon sorozatokat alkotni megadott szabály alapján. 
- Rendelkezzen számfogalommal 20-as számkörben, biztos 

számfogalommal 10-es számkörben. 
- Legyen jártas szóbeli összeadásban, kivonásban, pótlásban és 

bontásban. Alakuljon ki biztos műveletfogalom az összeadás, 
kivonás területén. 

- Gyakorolja a tő- és sorszámnevek használatát tanári 
segítséggel. 

- Tudjon egyszerű szöveges feladatokat eljátszani, kirakni, 
lerajzolni, tevékenységgel megoldani. 

- Ismerje fel és használja a nevét a következő síkidomoknak: 
kör, négyszög, háromszög. Térbeli és síkbeli helyzetek 
létrehozása, létrehozott helyzetek leolvasása, megfogalmazása. 

- Ismerje és használja a pénz fogalmát, a pénzváltást 20-as 
számkörben. 

- Ismerje fel a tárgyak, vonalak kölcsönös helyzetét, annak 
tulajdonságait /egyenes, görbe, zárt, nyitott/. 

- Értse a számszomszéd, páros, páratlan matematikai fogalmak 
jelentését 

- Gyűjtsön tapasztalatot a hosszúság, a tömeg, űrtartalom 
méréséhez 



KÖRNYEZETISMERET 

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

  

-  Lehetőség szerint aktívan vegyen részt a madarak téli 
gondozásában. 

- Nevezze meg a különböző érzékszerveit és a hozzá tartozó 
érzeteit. 

- Ismerje a tisztálkodás formáit és jelentőségét. 

- Tudja megnevezni lakóhelyét. 

- Segítséggel tudjon közlekedni. 

- Tudja a hét napjainak a nevét. 

- Tudjon különbséget tenni helyes és helytelen viselkedési forma 
között. 

- Irányítás segítségével tudjon megfigyeléseket végezni, adott 
szempontok szerinti csoportosítani és egymáshoz rendezni. Az időbeli 
események helyes sorrendbe állítása.  

- Tudja tapasztalatait kifejezni egyszerű, rövid mondatokkal 

- Legyen tisztában életkorának és képességeinek megfelelően az 
energiatakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés fogalmával és azok 
gyakorlati alkalmazásával, hasznosságával.  

 

  

- Ismerje fel a megfigyelt gyümölcsfajtákat és terméseiket. 
- Nevezze meg a fa részeit. 
- Ismerje fel a megfigyelt konyhakerti növényeket és nevezze meg 

főbb részeiket. 
- Ismerje fel és nevezze meg a megfigyelt háziállatokat, 

csoportosítsa őket legjellemzőbb tulajdonságaik alapján. 
- Ismerje fel és nevezze meg a tanult vadon élő állatokat. 
- Nevezze meg a megfigyelt költöző madarakat. 
- Lehetőség szerint aktívan vegyen részt a madarak téli 

gondozásában. 
- Nevezze meg a különböző érzékszerveit és a hozzá tartozó 

érzeteit. 
- Ismerje a tisztálkodás formáit és jelentőségét. 
- Tudja megnevezni lakóhelyét. 
- Segítséggel tudjon közlekedni. 
- Tudja a hét napjainak a nevét. 
- Tudjon különbséget tenni helyes és helytelen viselkedési forma 

között. 
- Irányítás segítségével tudjon megfigyeléseket végezni, adott 
szempontok szerinti csoportosítani és egymáshoz rendezni. Az időbeli 
események helyes sorrendbe állítása.  
- Tudja tapasztalatait kifejezni egyszerű, rövid mondatokkal 
- Legyen tisztában életkorának és képességeinek megfelelően az 
energiatakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés fogalmával és azok 
gyakorlati alkalmazásával, hasznosságával.   



 

TESTNEVELÉS 

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

        -   Utasítások megértése és végrahajtása. 

 az alapvető biztonsági szabályok betartására, 

 testrészei megnevezésére,  

 testhelyzetének és a testhelyzet változásainak érzékelésére, 

 szökdelésekre, alap-, terpesz-, és harántállás, valamint nyak-, 
kar-, törzshajlítás és -körzés végzésére, ülő, fekvő testhelyzet 
elfoglalására (vezényszóra, bemutatás után és/vagy 
segítséggel), 

  

-  

       -   Utasítások megértése és végrahajtása. 

 az alapvető biztonsági szabályok betartására, 

 testrészei megnevezésére,  

 testhelyzetének és a testhelyzet változásainak érzékelésére, 

 szökdelésekre, alap-, terpesz-, és harántállás, valamint nyak-, 
kar-, törzshajlítás és -körzés végzésére, ülő, fekvő testhelyzet 
elfoglalására (vezényszóra, bemutatás után és/vagy 
segítséggel), 

 a járás és futás közötti különbség gyakorlati differenciálására, 

 a tanult játékok nevének felismerésére, 

 empirikus szinten felismerni a labda mozgásának 
sajátosságait, 

 az alapvető higiénés követelmények betartására, 

            a mozgás és játék élvezetére. 

 

   



TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

  

- Szívesen és egyre önállóbban barkácsoljanak, alkossanak, 
végezzenek különböző praktikus tevékenységeket. 

- Megfigyelés alapján tudja elmondani a megismert anyagok 
külső tulajdonságait. 

- Tanári segédlettel tudjon a megismert anyagokból egyszerű 
tárgyakat készíteni. 

Törekedjen a takarékos anyagfelhasználásra. 

  
 

- Szívesen és egyre önállóbban barkácsoljanak, alkossanak, 
végezzenek különböző praktikus tevékenységeket. 

- Megfigyelés alapján tudja elmondani a megismert anyagok 
külső tulajdonságait. 

- Tanári segédlettel tudjon a megismert anyagokból egyszerű 
tárgyakat készíteni. 

- Törekedjen a takarékos anyagfelhasználásra. 

- Igyekezzen rendeltetésszerűen használni a különböző 
eszközöket. 

- Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait. 

- Képességeinek megfelelően vegyen részt az iskolai és az 
otthoni munkamegosztásban. 

- Alakuljon ki igénye holmijainak óvására, rendben tartására.  

 

  



ÉNEK-ZENE 

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

  

- Szeressen énekelni társakkal és önállóan.  

- Tudjon segítséggel 4-6 mondókát, dalt előadni, 
önállóan énekelni kedvenc dalát.  

- Érzékelje az egyenletes lüktetést: mondókához, vagy 
dalhoz kapcsolódó tapssal, járással, más változatos mozgással. 
/Próbálkozzon a mondókák, dalok ritmusának visszaadásával 
/Tapssal, kopogással stb./  

- A tanult ritmuselemeket hangoztassa hallás után, 
azokat tudja lejegyezni tanári segítséggel.  

 

 

 Szeressen énekelni társakkal és önállóan.  

 Tudjon segítséggel 4-6 mondókát, dalt előadni, 
önállóan énekelni kedvenc dalát.  

 Érzékelje az egyenletes lüktetést: mondókához, vagy 
dalhoz kapcsolódó tapssal, járással, más változatos 
mozgással. /Próbálkozzon a mondókák, dalok 
ritmusának visszaadásával /Tapssal, kopogással stb./  

 A tanult ritmuselemeket hangoztassa hallás után, 
azokat tudja lejegyezni tanári segítséggel.  

 Ismerje a „szó”, „mi” hang nevét és próbálja 
hangoztatni azokat.  

 Ismerje fel az emberi hangok csoportjait /gyermek, női, 
férfi /.  

 Ismerje fel a tanórán használt hangszerek hangját./dob, 
cintányér, metallofon/ -  Türelmesen, figyelmesen 
hallgasson meg 5-6 perces zenei részletet.  

 Ismerjen néhány gyermekjátékot és tudja a tanult 
játékok mozgáselemeit.  

 Próbálkozzon a jeles napokhoz kapcsolódó játékok, 
körjátékok közös előadásával.  



 

ERKÖLCSTAN 

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

-  Tudatosítsa az értékek védelmével kapcsolatos felelősséget, 
keresse a közvetlen környezet humán értékeit. 

- Gyűjtsön tapasztalatokat a véleményalkotásról. 

- Ismerje meg a kulturált véleményalkotás fogalmát. 

- Biztosítsa a szociális érzékenység légkörét, a konfliktus 
kezelésének konkrét megoldását helyzetgyakorlatokon megélt, 
átélt élményeken keresztül. 

- Gyűjtsön tapasztalatokat az emberi értékekről, a világ 
sokszínűségéről. 

- Tanulmányozza az alapvető emberi értékeket. Legyen 
tisztában a jó és a rossz fogalmával. Kapjon példát a megfelelő 
életvezetésre. 

 

- Tudatosítsa az értékek védelmével kapcsolatos felelősséget, 
keresse a közvetlen környezet humán értékeit. 

- Gyűjtsön tapasztalatokat a véleményalkotásról. 

- Ismerje meg a kulturált véleményalkotás fogalmát. 

- Biztosítsa a szociális érzékenység légkörét, a konfliktus 
kezelésének konkrét megoldását helyzetgyakorlatokon megélt, 
átélt élményeken keresztül. 

- Gyűjtsön tapasztalatokat az emberi értékekről, a világ 
sokszínűségéről. 

- Tanulmányozza az alapvető emberi értékeket. Legyen 
tisztában a jó és a rossz fogalmával. Kapjon példát a megfelelő 
életvezetésre. 

- Legyen képes tetteiért felelősséget vállalni. Mérlegelje a 
várható következményeket, s ennek megfelelően hozzon 
döntéseket. 

- Tanúsítson érdeklődő és önkritikus magatartást. Legyen 
igénye építő jellegű 

- beszélgetésekre, amely elősegíti az igényes megnyilvánulás 
értékének felismerését, az esztétikai minőség tiszteletét, mások 
megismerésének igényét és az anyagi felelősségvállalást. 



VIZUÁLIS KULTÚRA 

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

-  Örömmel fejezze ki gondolatait, ismereteit, élményeit a 
rajzolás, festés, stb. eszközeivel. 

- Térábrázolásban különítse el az eget és földet, érzékeltesse, 
hol van a lent és a fent. 

- Tudjon egyszerű formájú termést síkban színesen ábrázolni, 
mintázni. 

- Ismerje, nevezze meg és használja az alapszíneket. 
 

- Örömmel fejezze ki gondolatait, ismereteit, élményeit a 
rajzolás, festés, stb. eszközeivel. 

- Térábrázolásban különítse el az eget és földet, érzékeltesse, 
hol van a lent és a fent. 

- Tudjon egyszerű formájú termést síkban színesen ábrázolni, 
mintázni. 

- Ismerje, nevezze meg és használja az alapszíneket. 

- Törekedjen egyszerű szabályos vonal, folt és színritmusra. 

- Törekedjen emberi alak rajzolására a legjellemzőbb jegyek 
alapján. 

- Ismeretei bővüljenek az alkotótechnikák körében 

 

  



KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Félévi követelmény Tanév végi követelmény

  
- Törekedjen a tanítás folyamatának követésére, a beszélgetésben 

való részvételre. 

- Segítséggel tudjon képekről mondatokat alkotni. 

- Szerezzen elemi helyesírási biztonságot a begyakorolt szókészlet 

körében /j, ly, kettőzések/. 

- Tudjon ismert szöveget szóképesen olvasni. 

- Segítséggel tudja a szövegértést bizonyítani feladatok 

megoldásánál, néma és értő olvasással is. 

- Legyen képes írott és nyomtatott szövegről másolni. 

- Legyen képes a látó – halló tollbamondás után tőmondatot leírni.

- Ismerje, és segítséggel alkalmazza a helyesírási 

szabályszerűségeket tanult ismeretei körében  

  
  

 

- Segítséggel csoportosítson szavakat kérdések alapján. 

- Nevezze meg a konkrét esetekben a mondatfajtákat. 

- Állapítsa meg eseményképek segítségével a mondatok időrendi 

sorrendjét. 

- Tudja leírni a személyi adatait /név, lakcím /. 

- Fogadja el és alkalmazza könyvtárban való viselkedés normáit. 

- Legyenek ismeretei a mesék és versek köréből. 

- Segítséggel tudjon rövid mesét dramatizálni. 

- Tudjon legalább 2 rövid verset szöveghűen elmondani. 
 

  
   



MATEMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény

  
- Legyen elemi tapasztalata térbeli helyzetekről és a nagyságbeli 

viszonyokról. 

- Legyen jártas a tulajdonságok változásainak megfigyelésében. 

- Tudjon igaz, hamis állításokat mondani, állítások 

igazságtartalmát eldönteni. 

- Tudjon tárgyakat önállóan csoportosítani adott szempont alapján.

- Alakuljon ki biztos számfogalom és műveletvégzés 20-as 

számkörben. 

- Legyen tájékozott 100-as számkörben. 

- Ismerkedjen a műveletvégzéssel 100-as számkörben (tízes 

átlépés nélkül). 
 

- Tájékozódjon megfelelően a számegyenesen, ismerje a számok 

szomszédait. 

- Legyen képes egyenlő tagokból álló összegek előállítására, tanári 

segítséggel tudjon adott számú elemből álló csoportokat 

létrehozni. 

- Tudja a 2, 5, 10-es szorzó és bennfoglaló táblákat eszköz 

segítségével használni. 

- Segítséggel értse az egyszerű szöveges feladatokat, tudja 

megjeleníteni azok mennyiségi változásait matematikai eszközök 

segítségével. 

- Legyenek elemi tapasztalatai geometriai fogalmak 

értelmezésében /egybevágóság, szimmetria, téglalap, négyzet/. 

- Ismerje fel a kockát, téglatestet, gömböt. 

- Legyenek elemi ismeretei geometriai mérésekről és azok 

eszközeiről /tudjon mérendő anyaghoz mérőeszközt rendelni./ 

- Ismerje a következő szabványmértékegységek nevét és jelét: m, 

dm, l, dl, Ft, kg, dkg, nap, óra, perc 

   



KÖRNYEZETISMERET 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény

  
-  Nevezze meg a konyhakerti növényeket és azok részeit. 

- Szerezzen elemi tapasztalatokat az erdő jellegzetes növényeiről 

(fák, bokrok). 

- Ismerje fel a ház körüli haszonállatokat. 

- Sajátítson el elemi ismereteket a vad- és erdővédelem 

szabályairól. 

- Alkalmazkodjon az egészséges életmód szerinti napirendhez. 

- Figyelje meg az időjárás hatását az élőlényekre. 

- Legyen ismerete lakóhelye legfontosabb középületeiről, 

nevezetességeiről. 
 

 
 

- Ismerje fel nemzeti jelképeinket és a hozzájuk kapcsolódó 

viselkedési formákat. 

- Végezzen csoportosításokat a falu és város témakörben adott 

szempont szerint. 

- Ismerje közeli hozzátartozóit. 

- Csoportosítsa adott szempontok szerint a közlekedési eszközöket. 

- Legyen segítőkész, empatikus társaival, környezetével szemben. 

- Tapasztalatok, megfigyelések, ismeretek szerzése a környezetben 

előforduló legismertebb tárgyak, anyagok tulajdonságairól, az 

élőlényekről, természeti formákról, jelenségekről.   

- Legyen képes a másság elfogadására, a sérült embertársak 

segítésére 

   



INFORMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény

  
- Sajátítsa el a számítógép kezelés alapjait játékos, multimédiás 

oktató programokon keresztül. 

 
- Mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben. 

- Ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, 

különös tekintettel a balesetek megelőzésére. 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény

  
- Törekedjen a takarékos anyag felhasználásra. 

- Tudja rendeltetésszerűen és balesetmentesen használni a 

megismert eszközöket. 

- Alakuljon ki igénye a rend és tisztaság megtartására 

munkavégzés közben. 
 

 
- Ismerje, és tudatosan gyakorolja a gyalogos közlekedés és 

tömegközlekedés rá vonatkozó szabályait. 

- Folyamatosan gyakorolja az elemi higiénés szokásokat. 

- Védje iskolai és otthoni környezetének értékeit, személyes 

holmiját. 

   



ÉNEK - ZENE 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény

  
- Tudjon 10 dalt énekelni közösen, csoportosan és 2-3 dalt 

önállóan, vagy tanári segítséggel.  

- Kapcsolódjon be a közös játékba, körjátékba.  

- Tudjon különbséget tenni az egyenletes lüktetés és a 

dalritmus között.  

- Ismerje meg a tanult zenei hangokat. Ismerje a tanult 

kottákat. 

 

 
 

- Ismerje fel a gyors- lassú tempót a zenében.  

- Türelmesen figyeljen a nevelő énekére, hangszeres 

játékra, gépzenére.  

- Vegyen részt a tanult táncok, gyermekjátékok 

motívumfűzésében.  

- Próbálkozzon az ünnepörömökhöz kapcsolódó játékok 

közös előadásával.  

- Tudjon dalokat felismerni részletek alapján. 

 

   



 

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény

   
A tanuló képes 

 felismerni és használni a legfontosabb kézi- és tornaszereket, 

 vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtására, 

 tartáshelyzetek felvételére, 

 irány, ütem tartására, 

 labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére, 

 a játékszabályok betartására. 
 

 
A tanuló képes 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más 

körülmények közötti alkalmazására, 

 teste és ruházata tisztán tartására, 

 a minőségi ételek felismerésére, 

 egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzésére, 

 egyszerű tánclépés utánzására bemutatás után és/vagy szóbeli 

instrukció alapján, gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra 

játék és körtánc során. 

   



VIZUÁLIS KULTÚRA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény

  
  

- Legyen képes redukált formában formaritmusok önálló 

készítésére. 

- Ismerje és használja a hattagú színkört. 

- Tanári segítséggel figyelje meg környezete természetes és 

mesterséges formáit, legyen képes színes ábrázolásukra. 

- Előkészítés után próbáljon illusztrációt készíteni irodalmi 

élmények alapján az általa választott technikával. 
 

 
 

- Ismerjen fel népművészeti motívumokat a környezetében lévő 

használati és dísztárgyakon. 

- Legyen képes a vizuális alapelemek felismerésére 

- Tudjon társaival együtt dolgozni kooperatív munkákat 

kivitelezni 

- Fantáziakép alkotása 

  

 

   



 

ERKÖLCSTAN 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény

  
– legyen tisztában saját személyi adataival, külső jegyeivel 

– rendelkezzen elemi ismeretekkel belső tulajdonságairól 

– ismerje fel saját pozitív és negatív tulajdonságait 

– egyszerűen ki tudja fejezni érzéseit, gondolatait 

– képessé váljon a szabályok követésére, betartására 
 

– legyen tisztában saját személyi adataival, külső jegyeivel 

– rendelkezzen elemi ismeretekkel belső tulajdonságairól 

– ismerje fel saját pozitív és negatív tulajdonságait 

– egyszerűen ki tudja fejezni érzéseit, gondolatait 

– képessé váljon a szabályok követésére, betartására 

– képessé váljon másokkal kapcsolatot kialakítani, felnőtt 

segítségével konfliktusokat feloldani 

− tudjon meg minél többet lakóhelyéről és annak értékeiről 

− életkorának és képességeinek megfelelő szintű ismerettel 

rendelkezzen az ünnepekről, hagyományokról, szokásokról és 

azok kapcsolatairól 

− ismerje nemzeti jelképeinket, érzelmileg kötődjék a magyar 

kultúrához 

− legyenek elemi szintű ismeretei más népekről, azok 

jellegzetességeiről, hagyományairól 

− törekedjen a múlt értékeinek megismerésére és megóvására 
 

  



KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
- Tudjon a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak megfelelően 

megnyilatkozni. 
- Legyen igénye az értelmes kifejező beszédmódra. 
- Tudjon rövid szöveget pontosan másolni. 
- Segítséggel ismerje fel a tanult anyanyelvi fogalmakat 

/mondatfajták, szófajok /. 
- Legyen írásképe tiszta, rendezett, jól olvasható. 
- Alkalmazza a tanult nyelvtani szabályokat tollbamondásnál és 

emlékezetből írásnál a begyakorolt szókészlet körében. 
- Törekedjen a folyamatos olvasásra. 

 
 

- Tudja segítséggel az olvasmányok tartalmát röviden elmondani. 
- Segítséggel legyen képes az olvasás és az írás eszközszerű 

használatára a feladatok megoldásában. 
- Rendelkezzen elemi szintű műfaji ismeretekkel: próza és vers. 
- Tudjon 3 verset vagy versrészletet szöveghűen elmondani, úgy, 

hogy közben törekedjen a vers hangulatának kifejezésére. 
- Vegyen részt dramatikus játékokban, bábos megjelenítésekben. 
- Legyen elemi ismerete a könyvtárról /viselkedés, könyvek 

helye, rendje /. 
- Tudjon tájékozódni a gyermekek számára készült 

lexikonokban. 
- Tartsa be a könyvtárhasználat szabályait. 

 
 

  



MATEMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 

- Tudjon a tanuló megadott szempont szerint önállóan elemeket 

szétválogatni, osztályozni, adott tulajdonságú részhalmazt 

előállítani. 

- Értse és alkalmazza a kiegészítő halmazzal kapcsolatban a 

„nem” szót. 

- Tanári segítséggel tudjon metszethalmazt előállítani és 

leolvasni. 

- Nyitott mondatokat tudjon kiegészíteni igazzá, nem igazzá. 

- Alakuljon ki biztos számfogalom és műveletvégzés 100-as 

számkörben, tízes átlépéssel is. 

- Tudja a 2-es, 4-es, 8-as, 3-as, 6-os, 5-ös, 10-es szorzó és 

bennfoglaló táblákat eszköz segítségével használni, ismerje a 7-

es és 9-es szorzótáblát. 

 

- Ismerje a műveleti sorrendet meghatározó zárójelek jelentését. 

- Tudjon szöveges feladatokról számfeladatot készíteni, 

számfeladatra szöveget mondani, feladatokhoz megoldási 

tervet készíteni tanári segítséggel. 

- Ismerje fel egyszerű sorozatokban a szabályszerűséget, tudja a 

megkezdett sorozatot folytatni. 

- Ismerje az egybevágóság, a szimmetria fogalmát, tudja 

megkülönböztetni a geometriai testeket, síkidomokat. 

- Ismerje a tanult szabványmértékegységeket: hosszúság /m, dm, 

cm/, űrtartalom /hl, l, dl/, tömeg /kg, dkg/, időmérték /év, hónap, 

óra/, pénzhasználat. 

- Tudjon adatokat gyűjteni, ábrázolni rajzzal a tömeg, a magasság 

területéről. 

 

   



INFORMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 

- Legyen képes a szimbolikus jelek útján történő képi valamint 

tevékenységben megnyilvánuló kommunikáció befogadásaira 

- Sajátítsa el a tanuló a számítógép és perifériáinak kezelését 

felhasználási szinten 

- Tudja, hogy az átlagos hétköznapi tárgyaknál nagyobb értékkel 

dolgozik, ezért fegyelmezetten kell viselkednie, hogy a 

használati utasításokat pontosan kell követnie 

- Szerezzen jártasságot a tantárgyi programok futtatásában 

 
 

- Alakuljon ki az informatika területén használatos piktogramok 

értelmezésének, alkalmazásának képessége 

- Szerezzen elemi, tovább építhető ismereteket az Internet 

felhasználási lehetőségeiről 

- Az alapfokú számítástechnikai és informatikai alapismeretek 

elsajátításával, alkalmazásával tegye képessé az enyhe értelmi 

fogyatékos tanulót, a fejlett informatikai eszközök – mentális 

képességeihez igazodó – elemi szintű felhasználására, 

alkalmazására 

- Tanári segítséggel tudja használni a számítógép megismert 

perifériáit 

- Alkalmazza a számítógép billentyűzetét szövegek másolására 

 
 

  



KÖRNYEZETISMERET 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 

- Csoportosítsa a tanult növényeket és állatokat életfeltételeik, 

életműködésük, felhasználási módjuk szerint. 

- Ismerje az élvezeti szerek káros hatását és óvakodjon azok 

kipróbálásától. 

- Tanári segítséggel végezzen viszonyításokat a fő világtájak 

megnevezésével. 

- Alakítson ki felszíni formákat a terepasztalon. 

 
 

- Ismerje a térképen használt színeket és próbáljon azok 

segítségével információkat leolvasni a domborzati térképen. 

- Mutassa meg önállóan a domborzati térképen a fő felszíni 

formákat. 

- Ismerje a természetben előforduló vizek hasznát, óvja a 

természetes vizeket. 

- Tudjon megnevezni lakóhelyének intézményei közül egyet-egyet 

az ipar, a mezőgazdaság és a kereskedelem területéről. 

- Legyenek ismeretei környezettudatos életmódról, szelektív 

hulladékgyűjtésről 

 
 

   



ÉNEK-ZENE 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 

- Tudjon 15 dalt énekelni közösen, csoportosan és 2-3 dalt 

önállóan, vagy tanári segítséggel. 

- Kapcsolódjon be az éneklésbe.. 

- Tudjon különbséget tenni az egyenletes lüktetés és a dalritmus 

között. 

- Ismerje meg a tanult zenei hangokat. 

Tudjon 15 dalt énekelni közösen, csoportosan és 2-3 dalt 

önállóan, vagy tanári segítséggel. 

- Kapcsolódjon be az éneklésbe.. 

- Tudjon különbséget tenni az egyenletes lüktetés és a dalritmus 

között. 

- Ismerje meg a tanult zenei hangokat. 

 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA  
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

-Tanári segédlettel figyelje meg a vizuális nyelv kifejezőeszközeit a 
mindennapi életben.  
- Legyen képes kissé bonyolultabb természeti formák ábrázolására 
mintázással és festéssel. 
-Legyen jártas az egyszerű anyagalakításban.  
- Legyen képes szabályos ismétlődéseket megfigyelni, lejegyezni. 
 -Legyen képes egyszerű jelenetábrákat értelmezni. 
 

Tanári segédlettel figyelje meg a vizuális nyelv kifejezőeszközeit a 
mindennapi életben.  
- Legyen képes kissé bonyolultabb természeti formák ábrázolására 
mintázással és festéssel.  
- Tudjon elvont formákból ritmusokat képezni.  
- Ismerje a sötét és világos kontrasztokat.  
- Legyen jártas a képi közlések kigondolásában és elkészítésében.  
- Legyen képes élmény – és érzelemvilágának megfelelő technika 
kiválasztására.  
- Legyen jártas az egyszerű anyagalakításban.  
- Legyen képes szabályos ismétlődéseket megfigyelni, lejegyezni  
- Legyen képes egyszerű jelenetábrákat értelmezni Téma Altéma 

  



TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Szerezzen elemi ismereteket a vonalzó használatában és a 

centiméterrel való mérésben. 

- Aktívan vegyen részt tárgykészítő tevékenységekben, saját 

ötleteinek megvalósításában. 

 

- Legyen elemi ismerete a népművészet hagyományairól, 

népszokásokról. 

- Tanári segítséggel tudja balesetmentesen használni a megismert 

eszközöket. 

 
 

TESTNEVELÉS  
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

Torna     
Támaszgyakorlatok talajon, padon, tornaszekrényen. 
Egyensúly-gyakorlatok. 

Atlétika 
Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú, állórajttal 
Kötélugrás különféle fajtái 
Magasugrás és távolugrás elemei 
Kislabdahajítás  
Különféle méretű és súlyú labdák célba juttatásának módozatai         

Labdás játékok 
Dobó és elfogó játékok 
Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben 
Átadások helyben és mozgás közben 
Célba rúgó és célba dobó játékok 
Zsinórlabda és labdarúgás elemei

Támaszgyakorlatok talajon, padon, tornaszekrényen. 
Guruló átfordulás előre-hátra. 
Gyűrűn és bordásfalon függő gyakorlatok. 
Egyensúly-gyakorlatok. 

 

Futásfajták gyakorlása.  
Kötélugrás különféle fajtáinak gyakorlása. 
Magasugrás és távolugrás elemeinek gyakorlása. 
Kislabdahajítás állóhelyből és keresztlépéssel. 
Különféle méretű és súlyú labdák célba juttatása különféle módokon. 
 

   



ERKÖLCSTAN 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Tudja felsorolni saját külső és belső tulajdonságait. Legyen 

tisztában saját pozitív és negatív tulajdonságaival. 

- Fogadja el az emberek testi és lelki vonásaiban megnyilvánuló 

sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. 

- Ismerjen különböző konfliktuskezelési módokat. 

- Tudja felsorolni saját külső és belső tulajdonságait. Legyen 

tisztában saját pozitív és negatív tulajdonságaival. 

- Fogadja el az emberek testi és lelki vonásaiban megnyilvánuló 

sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. 

- Ismerjen különböző konfliktuskezelési módokat. 

- Ismerje meg lakóhelyének értékeit 

- Tudja a nemzeti jelképeket, ünnepeket. 

- Értse és fogadja el az emberek, a világ sokszínűségét, tartsa 

tiszteletben mások szokásait. 

 
 

  



KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
– A tanuló társalgásban részt tud venni.  
– Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  
– Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni. 
– Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja.
– Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján 

tanári segítséggel.  
– Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes tanári 

kérdések alapján. 
– Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott 

szempontok alapján.  
– Szavakat átalakít, csoportosít, használ saját gondolatainak 

kifejezése érdekében. 

 
- A tanuló társalgásban részt tud venni.  
- Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  
- Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni. 
- Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja. 
- Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján 

tanári segítséggel.  
- Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes tanári 

kérdések alapján. 
- Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott 

szempontok alapján.  
- Szavakat átalakít, csoportosít, használ saját gondolatainak 

kifejezése érdekében. 
- A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti. 
- Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés 

szándékához igazítva. 
- A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal 

elmondja. 
- Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt 

azonosítja. 
- Irodalmi alkotásokat képes alapvető szinten elemezni. 
- Líra, epika, dráma fogalmát ismeri 

   



MATEMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Elemek halmazokba rendezése két szempont szerint.  
- Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.  
- Közös tulajdonságok felismerése 
- Biztos számfogalom 100-as számkörben. 
- Jártasság 1 000-es számkörben. 
- Alakuljanak ki elemi ismeretek a negatív számokról és 

helyükről a számegyenesen. 
- A szorzó- és bennfoglaló táblák tudása (szükség esetén táblázat 

segítségével). 
- A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén 

számológéppel). 
- Egyszerű szöveges feladatok önálló megoldása. 

 

- Elemek halmazokba rendezése két szempont szerint.  
- Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.  
- Közös tulajdonságok felismerése 
- Biztos számfogalom 100-as számkörben. 
- Jártasság 1 000-es számkörben. 
- Alakuljanak ki elemi ismeretek a negatív számokról és 

helyükről a számegyenesen. 
- A szorzó- és bennfoglaló táblák tudása (szükség esetén táblázat 

segítségével). 
- A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén 

számológéppel). 
- Egyszerű szöveges feladatok önálló megoldása. 
- Testek és síkidomok csoportosítása a tanult tulajdonságok 

alapján 
- Mit mivel mérünk? Mértékegységek ismerete. 
- Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 
- Statisztikai adtok lejegyzése. 
- Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése 

   



DIGITÁLIS KULTÚRA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Számítógép perifériáinak ismerete, a billentyűzet és az egér 
tanult funkcióinak használata. Alapszintű „kommunikálás” a 
számítógéppel.  

-  Szabálykövető magatartás.  

- Egyszerű, rajzos, szöveges dokumentum lehetőleg önálló, ha 
szükséges, egyéni segítségadással megvalósuló elkészítése. 
Információforrás irányított keresése a neten, a közhasznú 
információforrások megtalálása és felhasználása a mindennapi 
életben.  

- A hétköznapi algoritmusok értelmezése, alkalmazásuk.  

- Felvetett egyszerű problémákra a megoldás módszerének 
kiválasztása tanári segítséggel.  

- Algoritmikus képesség egyéni haladáshoz képest elvárt 
megerősödése, a grafikai kifejezőképesség önállósulása  

 

- Számítógép perifériáinak ismerete, a billentyűzet és az egér 
tanult funkcióinak használata. Alapszintű „kommunikálás” a 
számítógéppel. 

-  Szabálykövető magatartás. 

- Egyszerű, rajzos, szöveges dokumentum lehetőleg önálló, ha 
szükséges, egyéni segítségadással megvalósuló elkészítése. 
Információforrás irányított keresése a neten, a közhasznú 
információforrások megtalálása és felhasználása a mindennapi 
életben. 

-  A hétköznapi algoritmusok értelmezése, alkalmazásuk. 

-  Felvetett egyszerű problémákra a megoldás módszerének 
kiválasztása tanári segítséggel. Algoritmikus képesség egyéni 
haladáshoz képest elvárt megerősödése, a grafikai 
kifejezőképesség önállósulása. 

- Több, gyermekeknek szóló weboldal és program ismerete, a 
gyermekek számára készült honlapok használata önállóan vagy 
tanári segítséggel. 

-  Tájékozódás az ABC betűrendben a könyvespolcon, a 
könyvtárban segítséggel, szerző vagy cím alapján könyv 
kiválasztása a katalógusból – segítséggel. Tartalomjegyzék 
használata – segítséggel. 

- Az olvasottakról beszámoló – kérdések alapján. 
   



ETIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 

- A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének 

jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért.  

- Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és 

elfogadja a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló 

sokszínűséget. 

- Képességeinek tükrében gondolkodik saját 

személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek 

utólagos értékelésére. 

 

- A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének 

jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért.  

- Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja 

a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget. 

- Képességeinek tükrében gondolkodik saját 

személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek 

utólagos értékelésére. 

- Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; 

rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák 

kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható 

technikájával.  

- Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes 

elfogadni a közösségi normákat.  

 

   



TÖRTÉNELEM 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 

- A tanuló meg tudja különböztetni a történelem forrásait, 

példákat is tud kapcsolni hozzá.  

- Ismeri a történelmi időszámítás egységeit.  

-  Alapvető szinten tájékozódik a történelmi térképen.  

-  Az időszalagon felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, 

évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet.  

- Időrendbe helyezi a tanult eseményeket időszalagon, 

időtornyon.  

-  Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – 

képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban számot 

ad a tanult elemi történelmi ismereteiről.  

 
 

- A tanuló meg tudja különböztetni a történelem forrásait, 

példákat is tud kapcsolni hozzá.  

- Ismeri a történelmi időszámítás egységeit.  

-  Alapvető szinten tájékozódik a történelmi térképen.  

-  Az időszalagon felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, 

évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet.  

- Időrendbe helyezi a tanult eseményeket időszalagon, 

időtornyon.  

-  Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – 

képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban számot 

ad a tanult elemi történelmi ismereteiről.  

- Különbséget tesz a különböző történelmi korok, valamint a 

magyar és a világtörténelem eseményei között.  

-  A megismert mondák, legendák, rövid történetek tartalmát 

segítséggel elmondja.  

-  Megkülönbözteti a történetek mesés és valóságos eseményeit.  

- A történelmi hősökkel érzelmileg képes azonosulni.  

-  Ok-okozati összefüggéseket tanári irányítás mellett fölismer.  

 
   



HON ÉS NÉPISMERET 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
– A tanuló ismeri Magyarország nemzeti hagyományait és 

értékeit.  
– Fogalmi képet alkot arról, hogy a magyar kultúra az európai 

művelődés szerves részét alkotja; ismeretekkel rendelkezik 
szűkebb és tágabb környezetének múltjáról és jelenéről.  

– Hazánk főbb tájegységeit megkülönbözteti, azokhoz 
kapcsolódva néhány jellegzetességről szóban és/vagy írásban, 
néhány mondatban beszámol.  

– Nagyszülei és szülei életéről tájékozódik; képet alkot 
gyermek- és felnőttkorukról, különös tekintettel a régmúlt idők 
hétköznapjaira, ünnepnapjaira.  

 
 

 

 
– A tanuló ismeri Magyarország nemzeti hagyományait és 

értékeit.  
– Fogalmi képet alkot arról, hogy a magyar kultúra az európai 

művelődés szerves részét alkotja; ismeretekkel rendelkezik 
szűkebb és tágabb környezetének múltjáról és jelenéről.  

– Hazánk főbb tájegységeit megkülönbözteti, azokhoz 
kapcsolódva néhány jellegzetességről szóban és/vagy írásban, 
néhány mondatban beszámol.  

– Nagyszülei és szülei életéről tájékozódik; képet alkot 
gyermek- és felnőttkorukról, különös tekintettel a régmúlt idők 
hétköznapjaira, ünnepnapjaira.  

– Tudomása van közvetlen környezetének népszokásairól, 
azokat tiszteli és őrzi. 

– Ismeretekkel rendelkezik a történelmi Magyarország területén 
élő honfitársaink múltjáról és jelenéről; a magyarlakta 
területeken élő közösségek értékteremtő munkájáról.  

– A magyar kultúra és tudomány világban elfoglalt helyéről 
alapvető ismeretekkel rendelkezik, a nemzetközi hírnevet 
szerző művészek és tudósok közül néhányat megnevez, 
munkásságuk iránt érdeklődik.  

– Folyamatosan erősödő nemzeti identitástudattal rendelkezik. 
  

 

  



TERMÉSZETTUDOMÁNY 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 

- aktív részvétel a kísérletek végzésében, tapasztalatok rögzítése 
írásban, rajzban, kifejezése szóban, 

- tanult anyagok tulajdonságainak ismerete, 
- kölcsönhatások, változások, folyamatok ismerete a szűkebb és 

tágabb környezetben, 
- ismerje a különféle energiaforrásokat, törekedjen az 

energiatakarékos életmódra, 
- ismerje az ember és környezetében élő állatok kapcsolatát, az 

állatok jellemzőit: testfelépítés, kültakaró, életmód, táplálkozás, 
szaporodás, 

- ismerje az egészséges életmód és betegség fogalmát, 
- tudja önállóan az időjárás elemeinek szempontjából jellemezni a 

napi időjárást, 
. 

 

 
- aktív részvétel a kísérletek végzésében, tapasztalatok rögzítése 

írásban, rajzban, kifejezése szóban, 
- tanult anyagok tulajdonságainak ismerete, 
- kölcsönhatások, változások, folyamatok ismerete a szűkebb és 

tágabb környezetben, 
- ismerje a különféle energiaforrásokat, törekedjen az 

energiatakarékos életmódra, 
- ismerje az ember és környezetében élő állatok kapcsolatát, az 

állatok jellemzőit: testfelépítés, kültakaró, életmód, táplálkozás, 
szaporodás, 

- ismerje az egészséges életmód és betegség fogalmát, 
- tudja önállóan az időjárás elemeinek szempontjából jellemezni a 

napi időjárást, 
- ismerje a térkép és a valóság kapcsolatát, a Föld alakját,  
- az égtájak felismerése, egyeztetése iránytű segítségével 

valóságban és a térképen, 
- ismerje a térképen használt színeket, próbáljon azok segítségével 

információkat leolvasni a domborzati térképről, 
- ismerje Magyarország domborzati térképét, 
- legyen képes, a tanulási folyamatban az érzékelésre, az 

észlelésre, a személyes élményekre, felfedezésekre építve eljutni 
a bonyolultabb gondolkodási műveletig, az elemi 
problémamegoldásig, 

- az IKT-eszközök használatával törekedjen ismeretei bővítésére. 
   



ÉNEK-ZENE 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése.  
- Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása.  
- Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet).  
- Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása.  
- Kánonéneklés tanári segítséggel.  
- A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése.  
- Törekvés a zene belső lényegének megértésére.  
- Ritmikai-dallami ismereteik bővülése, megszilárdulása.  
- A zenei hallás, a zenei memória, a zenei figyelem, a belső 

hallás, a muzikalitás fejlődése.  
 

- A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése.  
- Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása.  
- Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet).  
- Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása.  
- Kánonéneklés tanári segítséggel.  
- A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése.  
- Törekvés a zene belső lényegének megértésére.  
- Ritmikai-dallami ismereteik bővülése, megszilárdulása.  
- A zenei hallás, a zenei memória, a zenei figyelem, a belső 

hallás, a muzikalitás fejlődése.  
- Kottaírás a pótvonal használatával.  
- Részvétel a tanult népdalok elemzésében.  
- A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  
- A meghallgatott hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának 

felismerése.  
- Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása.  
- Nyitottság a zenei élmények befogadására 

   



VIZUÁLIS KULTÚRA  
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- egyenletes foltot satírozással létrehozni,  

- ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről,  

- felismerhető képet készíteni,  

- emlékezetből egyszerű rajzot készíteni,  

 

- egyenletes foltot satírozással létrehozni,  

- ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről,  

- felismerhető képet készíteni,  

- emlékezetből egyszerű rajzot készíteni,  

- tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel,  

- formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal),  

- vázlatszerű ábrát készíteni,  

- funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete tárgyait,  

- képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni,  

- törekedni munkája igényes kivitelezésére, tárgyat készíteni az 

általa választott technikával.  

 
   



TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

– Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres 

testápolás. 

– Az élelmiszerek ismerete és csoportosítása az egészséges 

táplálkozás megvalósítása és az étkezési zavarok elkerülése 

érdekében. 

– A test változásainak érzékelése, a pubertáskornak megfelelő 

higiéniás szokások bevezetése. 

– Önállósulás a gyalogos és közösségi közlekedésben, a 

kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása. 

– Új anyagok és újabb technikák megismerése a tárgyak 

alakításához, modellek készítéséhez. 

 

– Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres 

testápolás. 

– Az élelmiszerek ismerete és csoportosítása az egészséges 

táplálkozás megvalósítása és az étkezési zavarok elkerülése 

érdekében. 

– A test változásainak érzékelése, a pubertáskornak megfelelő 

higiéniás szokások bevezetése. 

– Önállósulás a gyalogos és közösségi közlekedésben, a 

kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása. 

– Új anyagok és újabb technikák megismerése a tárgyak 

alakításához, modellek készítéséhez. 

– Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók 

körének bővítése.  

– A tanuló életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek 

az energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről. 

– A gazdálkodással és pénzhasználattal kapcsolatos fogalmak 

 
   



TESTNEVELÉS 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 összetett mozgások, 4 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 
 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs 

szintjén) és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 a mellúszás megkísérlésére, helyes légzéstechnikával, 

 a labda átvételére és átadására, 

 

 összetett mozgások, 4 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 
 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs 

szintjén) és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 a mellúszás megkísérlésére, helyes légzéstechnikával, 

 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös 

játékokban, 

 higiénés ismereteinek rutinszerű alkalmazására, 

  egyszerű tánclépésekre bemutatás alapján, 

 zenével szinkronban mozgásra,  

a tánc mint mozgás, mint örömforrás élvezetére. 

 
  



KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 A tanult irodalmi alkotásokat tudja segítséggel feldolgozni, 

tartalmi megértése  
 Mondanivalóját segítséggel tudja megfogalmazni a tanult 

ismeretek körében 
 Ismeretek a tanult írók, költők legfontosabb életrajzi adatairól 
 A megértett, gyakorolt szöveg érthető felolvasása 
 A helyesírási normának megfelelően a mondatkezdés, 

befejezés, az időtartam jelölése 
 Az elválasztás szabályainak alkalmazása 
 A megismert szavak helyesírása (j; ly-s szavak) 
 4-5 mondatos szöveg írása betűvesztés, betűcsere, betűkihagyás 

nélkül másolással, segítséggel tollbamondásnál és önálló 
szövegalkotásnál 

 Hibajavítás, önellenőrzés 
 Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással 

 

 
 Ismeretek a tanult lírai, epikai művek műfajáról, azok tartalmi 

és szerkezeti sajátosságairól 
 A tanult irodalmi alkotásokat tudja segítséggel feldolgozni, 

tartalmi megértése  
 Mondanivalóját segítséggel tudja megfogalmazni a tanult 

ismeretek körében 
 Ismeretek a tanult írók, költők legfontosabb életrajzi adatairól 
 A megértett, gyakorolt szöveg érthető felolvasása 
 A helyesírási normának megfelelően a mondatkezdés, 

befejezés, az időtartam jelölése 
 Az elválasztás szabályainak alkalmazása 
 A megismert szavak helyesírása (j; ly-s szavak) 
 4-5 mondatos szöveg írása betűvesztés, betűcsere, betűkihagyás 

nélkül másolással, segítséggel tollbamondásnál és önálló 
szövegalkotásnál 

 Hibajavítás, önellenőrzés 
 Fogalmazási alapismeretek, irányítással tudjon képeslapot, 

levelet, meghívót írni 
 Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással 
 A költői szándék, a vers hangulatának véleményezése 

 

  



MATEMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

‐ Tudja a tanuló a halmazok kiválasztott és ki nem választott 
elemeinek közös tulajdonságait megnevezni. 

‐ Rendelkezzen a tanuló a biztos számfogalommal 10000-es 
számkörben. Tudja a számokat önállóan leírni, olvasni és 
nagyság szerint rendezni. 

‐ Önállóan oldja meg az írásbeli összeadás és kivonás műveletét 
a tanult számkörben. 

‐ Ismerje és alkalmazza a tanult szorzó és bennfoglaló táblákat. 
‐ Tudjon szorozni, osztani egyjegyű számmal. 

 

‐ Tudja a tanuló a halmazok kiválasztott és ki nem választott 
elemeinek közös tulajdonságait megnevezni. 

‐ Rendelkezzen a tanuló a biztos számfogalommal 10000-es 
számkörben. Tudja a számokat önállóan leírni, olvasni és 
nagyság szerint rendezni. 

‐ Önállóan oldja meg az írásbeli összeadás és kivonás műveletét 
a tanult számkörben. 

‐ Ismerje és alkalmazza a tanult szorzó és bennfoglaló táblákat. 
‐ Tudjon szorozni, osztani egyjegyű számmal. 
‐ Tudjon hosszúságot, tömeget, űrtartalmat, időt mérni a 

szokásos mértékegységekben, ismerje a mértékegységek 
közötti viszonyszámokat. 

‐ Legyen jártas a négyzet, a téglalap, a háromszög kerületének 
kiszámításában. 

‐ Tudjon egyszerű kombinatorikai feladatot megoldani, értse a 
„biztos”, „lehetetlen”, „lehet, de nem biztos” kifejezéseket. 

 
   



INFORMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Algoritmikus képesség egyéni haladáshoz képest elvárt 
megerősödése, a grafikai kifejező képesség önállósulása.  

- Több, gyermekeknek szóló weboldal és program ismerete, a 
gyermekek számára készült honlap ok használata önállóan vagy 
tanári segítséggel. 

 

- Algoritmikus képesség egyéni haladáshoz képest elvárt 
megerősödése, a grafikai kifejező képesség önállósulása.  

- Több, gyermekeknek szóló weboldal és program ismerete, a 
gyermekek számára készült honlap ok használata önállóan vagy 
tanári segítséggel. 

- Tájékozódás az ABC betűrendben a könyvespolcon, a 
könyvtárban segítséggel, szerző vagy cím alapján könyv 
kiválasztása a katalógusból – segítséggel. 

- Tartalomjegyzék használata – segítséggel. 

- Az olvasottakról beszámoló – kérdések alapján. 

- Tanári segítséggel tudjon tantárgyi programot futtatni. 

 
   



TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 A tanuló meg tudja különböztetni a történelem forrásait, 
példákat is tud kapcsolni hozzá 

 Ismeri a történelmi időszámítás egységeit 
 Alapvető szinten tájékozódik a történelmi térképen  
 Az időszalagon felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, 

évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet  
 Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – 

képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad 
a tanult elemi történelmi ismereteiről 

 Különbséget tesz a különböző történelmi korok, valamint a 
magyar és a világtörténelem eseményei között 

 Ismeri a tanult világtörténelem és a magyar történelem 
évszámait, eseményeit, uralkodóit  

 A magyar koronázási ékszereket megnevezi 
 Megkülönbözteti a történetek mesés és valóságos eseményeit  
 Ok-okozati összefüggéseket tanári irányítás mellett fölismer 

 

 A tanuló meg tudja különböztetni a történelem forrásait, 
példákat is tud kapcsolni hozzá 

 Ismeri a történelmi időszámítás egységeit 
 Alapvető szinten tájékozódik a történelmi térképen  
 Az időszalagon felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, 

évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet  
 Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – 

képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad 
a tanult elemi történelmi ismereteiről 

 Különbséget tesz a különböző történelmi korok, valamint a 
magyar és a világtörténelem eseményei között 

 Ismeri a tanult világtörténelem és a magyar történelem 
évszámait, eseményeit, uralkodóit  

 A magyar koronázási ékszereket megnevezi 
 A megismert mondák, legendák, rövid történetek tartalmáról 

beszámol 
 Megkülönbözteti a történetek mesés és valóságos eseményeit.  
 A történelmi hősökkel érzelmileg képes azonosulni 
  Ok-okozati összefüggéseket tanári irányítás mellett fölismer 

 
  



TERMÉSZETISMERET 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
- Ismerjen fel és nevezzen meg a hazai tájakra jellemző egy-egy 

növényi és állati egyedet, 
- Tudja jellemezni és csoportosítani a tanult növényeket és 

állatokat megadott szempontok szerint, 
- Ismerje az összefüggéseket az időjárás, az évszakok változása és 

az élő természetben végbemenő változások között, 
- Tudja, hogy az ember pozitív és negatív értelemben is tudja 

befolyásolni a természeti életközösségek életét. 
 

- Ismerjen fel és nevezzen meg a hazai tájakra jellemző egy-egy 
növényi és állati egyedet, 

- Tudja jellemezni és csoportosítani a tanult növényeket és 
állatokat megadott szempontok szerint, 

- Ismerje az összefüggéseket az időjárás, az évszakok változása és 
az élő természetben végbemenő változások között, 

- Tudja, hogy az ember pozitív és negatív értelemben is tudja 
befolyásolni a természeti életközösségek életét, 

- Legyen képes felsorolni környezetvédelmi módszereket, illetve 
aktívan vegyen részt a környezetvédelemben, 

- Magatartása legyen környezettudatos, 
- Figyelje meg játékos kísérletek során a mechanikai hatásokat, a 

mágneses jelenségeket, a gravitációt, 
- Tudjon felsorolni néhány energiahordozót, 
Váljon igényévé a könyvek és egyéb ismerethordozók használata 

 

  



ÉNEK-ZENE 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Képességekhez mért, szöveghű éneklés 
- Magyar népdalok éneklése 
- Ritmushangszerek használata  
- Ritmustapsolás 
- Ritmusmotívumok olvasása, írása segítséggel 
- A környezet zenei hangjainak érzékelése, felismerése 
- Hangszerek, ritmushangszerek használata az érzelmek 

kifejezéséhez 
- Népdalok, népzene átélése, néphagyományok szeretete, más 

népek kultúrájának megismerése, tisztelete 
- Szép éneklés: kiejtés, légzéstechnika, hangerő, tempó 
- A többször hallott zenei részletek, hangszerek hangjának 

felismerése 
- Illusztráció készítése zenéhez, népdalhoz  
- A lakóhelyéhez fűződő hagyományok ismerete 
- Az ünnepkörökhöz, jeles napokhoz, történelmi eseményekhez 

kapcsolódó dalok, zeneművek, népszokások ismerete 
 

- Képességekhez mért, szöveghű éneklés 
- Magyar népdalok éneklése 
- Ritmushangszerek használata  
- Ritmustapsolás 
- Ritmusmotívumok olvasása, írása segítséggel 
- A környezet zenei hangjainak érzékelése, felismerése 
- Hangszerek, ritmushangszerek használata az érzelmek 

kifejezéséhez 
- Népdalok, népzene átélése, néphagyományok szeretete, más 

népek kultúrájának megismerése, tisztelete 
- Szép éneklés: kiejtés, légzéstechnika, hangerő, tempó 
- Népdalok önálló éneklése és a dalok hangulatának visszaadásával 
- A magyar népdalok műfajainak megismerése 
- A többször hallott zenei részletek, hangszerek hangjának 

felismerése 
- Illusztráció készítése zenéhez, népdalhoz  
- A lakóhelyéhez fűződő hagyományok ismerete 
- Az ünnepkörökhöz, jeles napokhoz, történelmi eseményekhez 

kapcsolódó dalok, zeneművek, népszokások ismerete 
   



VIZUÁLIS KULTÚRA  
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Szerezzen tapasztalatokat a közeli és távoli tárgyak vizuális 
tulajdonságaira vonatkozóan. 

- Legyen képes a képi kifejezésben közvetlen megfigyelés alapján 
a térviszonyok rendezésére. 

- Használja a12 tagú színkör színeit. 
- Legyen képes kifejezési szándékának megfelelő színek, 

árnyalatok megválasztására, előállítására. 
- Tudjon emberi alakot a valóságot megközelítő arányokkal 

ábrázolni. 
- Próbálkozzon egyszerű tárgyak több nézetben való ábrázolására. 
- Ismerje a pozitív-negatív formákat. 
- Ismerje a tanult ábrázolási technikákat. 
- Ismerkedjen meg régi népi kézműves technikai megoldásokkal. 
- Alakuljon ki olyan értelmező látásmód, amely fejleszti a tanuló 

ismereteit a vizuális nyelv elemeiről, problémáiról. 
 

- Szerezzen tapasztalatokat a közeli és távoli tárgyak vizuális 
tulajdonságaira vonatkozóan. 

- Legyen képes a képi kifejezésben közvetlen megfigyelés alapján 
a térviszonyok rendezésére. 

- Használja a12 tagú színkör színeit. 
- Legyen képes kifejezési szándékának megfelelő színek, 

árnyalatok megválasztására, előállítására. 
- Tudjon emberi alakot a valóságot megközelítő arányokkal 

ábrázolni. 
- Próbálkozzon egyszerű tárgyak több nézetben való ábrázolására. 
- Ismerje a pozitív-negatív formákat. 
- Ismerje a tanult ábrázolási technikákat. 
- Ismerkedjen meg régi népi kézműves technikai megoldásokkal. 
- Alakuljon ki olyan értelmező látásmód, amely fejleszti a tanuló 

ismereteit a vizuális nyelv elemeiről, problémáiról. 
- Tudja értelmezni a közvetlen környezetében található vizuális 

közlésformákat (magyarázó, értelmező rajzok, tanulmányok, 
sémák, ábrák, jelek). 

- Váljon fogékonnyá az esztétikai élmények befogadására, legyen 
nyitott környezetének megismerésére, tudjon szóban is 
megnyilatkozni esztétikus vonásokról és jelentéstartalmakról. 

- Alakuljon ki igény a közvetlen környezetére vonatkozóan. 
- Ismerje meg és próbálja alkalmazni a képi és plasztikai kifejezés 

eszközeit. 
- Sajátítson el egyszerű kézműves technikákat. 
- Tanulja meg az alkotás folyamatához szükséges algoritmusokat. 

 
  



FÖLDRAJZ 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Alakuljon ki a térképek, földgömb használatára való képesség. 

- Legyen képes földgömbön, a térképen irányítás mellett 
tájékozódni. 

- Legyen képes a kontinenseket, óceánokat megnevezni, 
helyzetüket meghatározni. 

- Ismerje a kontinensek neveit, néhány érdekességet az adott 
kontinensről 

Legyen nyitott, megértő különböző kultúrák, életmódok iránt 
 

- Alakuljon ki a térképek, földgömb használatára való képesség. 

- Legyen képes földgömbön, a térképen irányítás mellett 
tájékozódni. 

- Legyen képes a kontinenseket, óceánokat megnevezni, 
helyzetüket meghatározni. 

- Ismerje a kontinensek neveit, néhány érdekességet az adott 
kontinensről. 

- Legyen nyitott, megértő különböző kultúrák, életmódok iránt. 

- Legyen képes eligazodni, tájékozódni a rendelkezésére álló 
információs anyagokban. 

- Értse a szakkifejezéseket, ismereteiről szóban és írásban is tudjon 
számot adni. 

- Alakuljon ki reális képe a hazai tájakról, hazánk sajátosságairól, 
természeti és gazdasági viszonyairól. 

- Szerezzen ismereteket népünk életéről, hagyományairól, 
életmódjáról. 

 
   



TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Rendelkezzen a testápolás alapvető szokásaival. 
- Öltözködjön önállóan az évszaknak, időjárásnak, az egészség 

megőrzésének megfelelően. 
- Sajátítsa el ruházatának alapvető gondozási szokásait. 
- Gyakorlottan végezze az egyszerűbb háztartási munkákat. 
- Legyen tájékozott a lakóhelyi szolgáltatások használatában. 
- Ismerjen fel egyszerűbb technikai problémát, megoldások 

keresése, mérlegelése a konstruálásban, modellezésben. 
- Gyakorlottság az egyszerű mérésben, rajzeszközök 

használatában. 
- A megismert anyagokból hasznos tárgyak készítése irányítás 

mellett. 
- Gyakorlottság a megismert kéziszerszámok használatában, 

munkafogások elvégzésében. 
- Munkaszokások betartása: rend, anyagtakarékosság, 

balesetvédelem, munkaeszközök kímélése, karbantartása. 
 

- Rendelkezzen a testápolás alapvető szokásaival. 
- Öltözködjön önállóan az évszaknak, időjárásnak, az egészség 

megőrzésének megfelelően. 
- Sajátítsa el ruházatának alapvető gondozási szokásait. 
- Gyakorlottan végezze az egyszerűbb háztartási munkákat. 
- Legyen tájékozott a lakóhelyi szolgáltatások használatában. 
- Ismerjen fel egyszerűbb technikai problémát, megoldások 

keresése, mérlegelése a konstruálásban, modellezésben. 
- Gyakorlottság az egyszerű mérésben, rajzeszközök 

használatában. 
- A megismert anyagokból hasznos tárgyak készítése irányítás 

mellett. 
- Gyakorlottság a megismert kéziszerszámok használatában, 

munkafogások elvégzésében. 
- Munkaszokások betartása: rend, anyagtakarékosság, 

balesetvédelem, munkaeszközök kímélése, karbantartása. 
- Munkája során tudjon segítséget kérni, együttműködni, segítséget 

nyújtani. 
- Törekedjen a biztonságos közlekedésre, növekvő önállósággal 

használja a tömegközlekedés információhordozóit, jelrendszerét. 
- Szerezzen ismereteket az energiatakarékosságról, szelektív 

hulladékgyűjtésről 
- Tudjon cm pontossággal mérni, szerkeszteni. 
- Ismerje a környezetében használt papírfajták, műanyagok fizikai, 

mechanikai tulajdonságait. 
- Legyen jártas textil-, fa- és papírmegmunkáló eszközök 

használatában. 
- Alkalmazza a vendégvárás és látogatás legfontosabb 

illemszabályait. 
 



TESTNEVELÉS  
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

1.1.Torna 
Tartásos helyzetek, fogások, ülések, támaszok, függések 
Kéziszer gyakorlatok – tornabot ,karika, szalag, labda, buzogány 
Társas gyakorlatok 
Négy – nyolc ütemű gyakorlatok   
Mászás és függeszkedés – kötélen, gyűrűn, bordásfalon 
Egyensúly gyakorlatok 
1.2.Gimnasztikus mozgás zenére  (zumba) 
Aerobic 
Járások törzs és karmozgással összekötve 
1.3.Atlétika 
Futások iram-és irányváltással 
Ugrások, dobások, 
Emelés-hordás – párban, társakkal 
1.4. Küzdő – húzó játékok 
2.2.Torna 
Támaszgyakorlatok, függés és egyensúly gyakorlatok talajon, padon, 
tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 
Mászás kötélen 
Függeszkedés, hintázás 
Guruló átfordulás előre-hátra 
Kézállás, tarkó állás 
2.3. Atlétika 
Futás fajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal 
Járások, futások, dobások, ugrások 
Kislabda hajítás állóhelyből és keresztlépéssel 
Különféle méretű és súlyú labdák célba juttatásának módozatai 
Ugrások: -Távolugrás: egy lábról ugrás két lábra. A nekifutás irama és 
az elrugaszkodás pontos helyének meghatározása. 
Magasugrás: ollózó technika. 

Az eddig tanult rendgyakorlatokat hajtsa végre.  

Tudjon a távolságnak megfelelően gyorsan és kitartóan futni. 

Sajátítsa el az ugrások sajátos mozgásösszetevőit. 

Tudja játék közben is alkalmazni a tanult technikai elemeket.                 

 



ERKÖLCSTAN 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- A sérült emberek felé empatikus magatartással forduljon. 

- A tanuló legyen tisztában az egészség megőrzésének 
jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért 

- Ismerjen különböző konfliktuskezelési módokat. 

- Ismerjen vallási jelképeket, ünnepeket. 

 

- A sérült emberek felé empatikus magatartással forduljon. 

- A tanuló legyen tisztában az egészség megőrzésének 
jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért 

- Ismerjen különböző konfliktuskezelési módokat. 

- Ismerjen vallási jelképeket, ünnepeket. 

- Értse és fogadja el az emberek, a világ sokszínűségét, tartsa 
tiszteletben mások szokásait. 

- Fogadja nyitottan a sajátjától eltérő véleményeke 

- Legyen tisztában a média, a reklámok káros hatásaival. 

 
 

  



KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
- A tanult irodalmi művek felolvasása és alapvető elemzése 
- Tanári segítséggel összefüggő beszámoló az olvasottak 

eseményeiről  
- A mondanivaló kulturált megfogalmazása 
- Szövegelemzés szóban, írásban, az elbeszélés műfajában 

segítséggel 
- Az egyszerűbb, gyakorolt helyesírási szabályok alkalmazása 
- A leggyakoribb j-ly hangok helyes jelölése 
- Önellenőrzés, hibajavítás végzése 
- Adottságainak megfelelő írásmód, írástempó használata 

különböző feltételek mellett: másolás, tollbamondás, önálló írás
- Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése 
- Legyenek írásbeli munkái rendezettek, pontos 
- Szövegalkotásban törekedjen a választékos kifejezési formák 

használatára 
 
 

 
- A tanult irodalmi művek felolvasása és alapvető elemzése 
- Tanári segítséggel összefüggő beszámoló az olvasottak 

eseményeiről  
- A mondanivaló kulturált megfogalmazása 
- Szövegelemzés szóban, írásban, az elbeszélés műfajában 

segítséggel 
- Az egyszerűbb, gyakorolt helyesírási szabályok alkalmazása 
- A leggyakoribb j-ly hangok helyes jelölése 
- Önellenőrzés, hibajavítás végzése 
- Adottságainak megfelelő írásmód, írástempó használata 

különböző feltételek mellett: másolás, tollbamondás, önálló írás 
- Irodalmi művek olvasása 
- Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése 
- Legyenek írásbeli munkái rendezettek, pontosak 
- Alakuljon ki az egyéni fogalmazási stílus, szövegalkotásban 

törekedjen a választékos kifejezési formák használatára 

 

  



MATEMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
‐ Legyen képes a tanuló a halmazok unióját képezni, az unió 

elemeit felsorolni. 
‐ Rendelkezzen a biztos számfogalommal 100000-es 

számkörben, tudja a számokat önállóan leírni, olvasni és 
nagyság szerint rendezni. 

‐ Értse a helyi érték táblázat felépítését, tudjon bele számokat írni 
azokat leolvasni. 

‐ Ismerje a vesszős törtek fogalmát, értse a helyi érték szerinti 
írásmódját. 

‐ Tudja a számokat írásban összeadni, kivonni /vesszős törteket 
is/, szorozni, osztani kétjegyű számmal. 

Segítséggel tudjon megoldani összetett szöveges feladatokat. 
 
 

‐ Legyen képes a tanuló a halmazok unióját képezni, az unió 

elemeit felsorolni. 

‐ Rendelkezzen a biztos számfogalommal 100000-es 

számkörben, tudja a számokat önállóan leírni, olvasni és 

nagyság szerint rendezni. 

‐ Értse a helyi érték táblázat felépítését, tudjon bele számokat írni 

azokat leolvasni. 

‐ Ismerje a vesszős törtek fogalmát, értse a helyi érték szerinti 

írásmódját. 

‐ Tudja a számokat írásban összeadni, kivonni /vesszős törteket 

is/, szorozni, osztani kétjegyű számmal. 

‐ Segítséggel tudjon megoldani összetett szöveges feladatokat. 

‐ Legyen jártas szakasz- és szögmásolásban, felezésben, 

háromszögek szerkesztésében. 

‐ Tudja a négyszögeket adott szempont szerint csoportosítani.  

‐ Tudja a négyzet és a téglalap kerületét, területét kiszámolni, 

ismerje a terület mértékegységeit. 

‐ Legyen képes egyszerű számsorozatok képzésére változó 

különbséggel, egész számokkal 

 



 IDEGEN NYELV - ANGOL 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 

- A tanuló legyen képes a napszaknak megfelelően köszönni. 

- Az adott idegen nyelven legyen képes a személyes adatok közlésére. 

- A félév során sajátítson el kb. 25-50 szót különböző témakörökből. 

- Értse a tanár gyakran használt utasításait, közléseit. 

- Tudjon udvarias formában köszönni. 

- Tudjon bemutatkozni, személyes adatait elmondani idegen nyelven. 

 

- A tanuló legyen képes a napszaknak megfelelően köszönni. 

- Az adott idegen nyelven legyen képes a személyes adatok közlésére. 

- A tanév során sajátítson el kb. 70-100 szót különböző témakörökből. 

- Értse a tanár gyakran használt utasításait, közléseit. 

- Tudjon udvarias formában köszönni. 

- Tudjon bemutatkozni, személyes adatait elmondani idegen nyelven. 

- Lehetséges mértékben bővüljön a tanuló önmagával és 

környezetével kapcsolatos szókincse. 

- Ismerjen néhány mondókát, dalt. 

- Legyen képes az oktatást segítő audiovizuális eszközökből 

információt szerezni. 

- Legyen képes a tanult témakörben szavakkal, tőmondatokkal 

információkat adni, segítséget kérni. 

   



INFORMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Kezelje önállóan vagy segítséggel a számítógép főbb perifériás 
egységeit, ismerje ezek funkcióit. 

- Ismerje a számítógép és a mobilkommunikációs eszközök 
fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai 
társadalomban. 

- Használja célirányos an a NET-et. 

- Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. 

- Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és 
információhordozók használatában. 

- Használja etikusan az információforrásokat. 

 
 

- Kezelje önállóan vagy segítséggel a számítógép főbb perifériás 
egységeit, ismerje ezek funkcióit. 

- Ismerje a számítógép és a mobilkommunikációs eszközök 
fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai 
társadalomban. 

- Használja célirányos an a NET-et. 

- Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. 

- Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és 
információhordozók használatában. 

- Használja etikusan az információforrásokat. 

- A számítógép kezelés alapjainak elsajátítása 

- Többféle formázást tartalmazó szöveges, rajzos, táblázatos 
dokumentumok elkészítése. 

- Adatok táblázatos, diagramos, grafikonos megjelenítésének 
értelmezése. 

- Információ feldolgozási képességének gyakorlati 
hasznosságának belátása. 

- Testi és lelki egészség megóvása érdekében a függőség 
megelőzése, a Net veszélyeinek elhárítása. 

 
   



TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Ismeri a reformkor haladó politikusainak nevét és törekvéseikről 
néhány mondatban beszámol.  
 - A nemzeti alapműveltséghez tartozó évszámokhoz történelmi 
ismeretet kapcsol.  
- Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – képességeinek 
megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad a tanult elemi 
történelmi ismereteiről.    
- Egyszerű összefüggéseket fölismer, azokból következtetéseket képes 
levonni.  
- A történelem műveltségterülethez kapcsolódó eszközöket, tantárgyi 
segédleteket a jártasság szintjén tudja alkalmazni.   
 

- Ismeri a reformkor haladó politikusainak nevét és törekvéseikről 
néhány mondatban beszámol.  
 - A nemzeti alapműveltséghez tartozó évszámokhoz történelmi 
ismeretet kapcsol.  
- Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – képességeinek 
megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad a tanult elemi 
történelmi ismereteiről.    
- Ismeri a szabadságharc legfontosabb helyszíneit, szempontsor 
alkalmazásával beszámol a történelmi eseményekről 
- Képről felismeri gróf Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, Táncsics 
Mihályt, Deák Ferencet.  
- Egyszerű összefüggéseket fölismer, azokból következtetéseket képes 
levonni.  
- A történelem műveltségterülethez kapcsolódó eszközöket, tantárgyi 
segédleteket a jártasság szintjén tudja alkalmazni.   
 

  



TERMÉSZETISMERET 
Természetismeret Biológia-egészségtan 

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 
 

- Tudjon példákat mondani a tanult életközösségek növényi és 
állati egyedeire, jellemző életformájukra, 

- Legyen képes példákon keresztül bemutatni egy-egy 
életközösséget veszélyeztető történést és az ember felelősségét, 

- Vegyen részt a növények, állatok gondozásában, óvásában, 
becsülje élő környezetét, 

 

- Tudjon példákat mondani a tanult életközösségek növényi és 
állati egyedeire, jellemző életformájukra, 

- Legyen képes példákon keresztül bemutatni egy-egy 
életközösséget veszélyeztető történést és az ember felelősségét, 

- Vegyen részt a növények, állatok gondozásában, óvásában, 
becsülje élő környezetét, 

- Legyen igénye egészséges környezetre, tevőlegesen vegyen részt 
annak kialakításában, 

- Fogadja el a másságot, lássa meg benne a természet 
sokszínűségét, szépségét, 

- Legyen toleráns a saját környezetében felfedezhető mássággal 
kapcsolatosan, 

- Bővítse ismereteit különféle információhordozó anyagokon 
keresztül. 

 
   



TERMÉSZETISMERET 
Természetismeret Fizika-kémia

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Legyen képes a tanuló egyszerű mechanikai és hőtani 

jelenségeket megfigyelni, a gyakorlatban és kísérletekben. 

- Tapasztalatait fogalmazza meg. 

- Ismerje fel a tanult fizikai ismeretek szerepét a technikai és 

természeti környezetben. 

- Lássa be pl., hogy a súrlódás és közegellenállás egyaránt lehet 

hasznos és káros. 

- Ismerje a fizikai vizsgálatokhoz szükséges eszközök 

balesetmentes használatát. 

– Legyen járatos a mérések végzésében és tudjon egyszerű 

kísérleteket önállóan is végezni 

– Tudja kiválasztani azokat a cikkeket, könyveket, rádió, televízió 

- Legyen képes a tanuló egyszerű mechanikai és hőtani 

jelenségeket megfigyelni, a gyakorlatban és kísérletekben. 

- Tapasztalatait fogalmazza meg. 

- Ismerje fel a tanult fizikai ismeretek szerepét a technikai és 

természeti környezetben. 

- Lássa be pl., hogy a súrlódás és közegellenállás egyaránt lehet 

hasznos és káros. 

- Ismerje a fizikai vizsgálatokhoz szükséges eszközök 

balesetmentes használatát. 

- Legyen járatos a mérések végzésében és tudjon egyszerű 

kísérleteket önállóan is végezni. 

- Tudja megkülönböztetni az egyenletes és egyenletesen változó 

  



ÉNEK-ZENE 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Képességhez mért, szöveghű éneklés  
- Szép éneklés: kiejtés, légzéstechnika, hangerő, tempó 
- Magyar népdalok éneklése 
- Ritmushangszerek használata 
- Ritmustapsolás 
- A környezet zenei hangjainak érzékelése, felismerése 
- A többször hallott zenei részletek, hangszerek hangjának felismerése 
- Illusztráció készítése zenéhez, népdalhoz  
- A lakóhelyéhez fűződő hagyományok ismerete 
- Az ünnepkörökhöz, jeles napokhoz, történelmi eseményekhez 
kapcsolódó dalok, zeneművek ismerete 
 

- Képességhez mért, szöveghű éneklés  
- A szép éneklés szabályainak betartása: kiejtés, légzéstechnika, 
hangerő, tempó 
- Magyar népdalok éneklése 
- Ritmushangszerek használata 
- Ritmustapsolás 
- A környezet zenei hangjainak érzékelése, felismerése 
- A többször hallott zenei részletek, hangszerek hangjának felismerése 
- Illusztráció készítése zenéhez, népdalhoz  
- A lakóhelyéhez fűződő hagyományok ismerete 
- Az ünnepkörökhöz, jeles napokhoz, történelmi eseményekhez 
kapcsolódó dalok, zeneművek ismerete 
 

  



VIZUÁLIS KULTÚRA  
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Alakuljon ki olyan értelmező látásmód, amely fejleszti a tanuló 
ismereteit a vizuális nyelv elemeiről, problémáiról. 

- Legyen képes több tárgy térbeli helyzetének kifejezésére. 
- Tudja a formát felépítés és szerkezet szempontjából elemezni. 
- Ismerje a fény, árnyék, a mozgalmasság képalakító szerepét. 
- Törekedjen kifejezni élményvilágát, érzelmeit, benyomásait a 

megismert képi ábrázolásmódok alkalmazásával. 
- Érjen el minél nagyobb valósághűséget az emberi alak 

ábrázolásában. 
- Legyen képes nagy nyomtatott álló betűk vonalas rajzát 

elkészíteni, rövid szöveget filccel kihúzni. 
 

- Alakuljon ki olyan értelmező látásmód, amely fejleszti a tanuló 
ismereteit a vizuális nyelv elemeiről, problémáiról. 

- Legyen képes több tárgy térbeli helyzetének kifejezésére. 
- Tudja a formát felépítés és szerkezet szempontjából elemezni. 
- Ismerje a fény, árnyék, a mozgalmasság képalakító szerepét. 
- Törekedjen kifejezni élményvilágát, érzelmeit, benyomásait a 

megismert képi ábrázolásmódok alkalmazásával. 
- Érjen el minél nagyobb valósághűséget az emberi alak 

ábrázolásában. 
- Legyen képes nagy nyomtatott álló betűk vonalas rajzát 

elkészíteni, rövid szöveget filccel kihúzni. 
- Tudja értelmezni a közvetlen környezetében található vizuális 

közlésformákat (magyarázó, értelmező rajzok, tanulmányok, 
sémák, ábrák, jelek). 

- Váljon fogékonnyá az esztétikai élmények befogadására, legyen 
nyitott környezetének megismerésére, tudjon szóban is 
megnyilatkozni esztétikus vonásokról és jelentéstartalmakról. 

- Alakuljon ki igény a közvetlen környezetére vonatkozóan. 
- Ismerje meg és próbálja alkalmazni a képi és plasztikai kifejezés 

eszközeit. 
- Sajátítson el egyszerű kézműves technikákat. 
- Tanulja meg az alkotás folyamatához szükséges algoritmusokat. 

 
   



FÖLDRAJZ 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 
 

- Ismerje a leggyakrabban használt térképjeleket. 

- Tudja felsorolni és térképen megmutatni hazánk nagy tájait. 

- Gyűjtsön éghajlatra, időjárásra vonatkozó információkat. 

- Tanári irányítással tudjon információkat leolvasni tematikus 
térképekről. 

- Szerezzen ismereteket hazánk gazdasági ágairól. 

- Tudjon példákat hozni a természeti adottságok és az ember 
termelő tevékenységének kapcsolatairól. 

 
 

- Ismerje a leggyakrabban használt térképjeleket. 

- Tudja felsorolni és térképen megmutatni hazánk nagy tájait. 

- Gyűjtsön éghajlatra, időjárásra vonatkozó információkat. 

- Tanári irányítással tudjon információkat leolvasni tematikus 
térképekről. 

- Szerezzen ismereteket hazánk gazdasági ágairól. 

- Tudjon példákat hozni a természeti adottságok és az ember 
termelő tevékenységének kapcsolatairól. 

- Ismerje és értse az egyszerűbb topográfiai fogalmakat. 

- Térképjelek segítségével keresse meg hazánk legfőbb 
ásványkincseinek lelőhelyét. 

- Végezzen gyűjtő munkát a fővárosra, megyéjére, településére 
vonatkozóan (fotó, újságcikk). 

 
   



TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- igényesség a testápolásban, 
- gyakorlati részvétel a tankonyha tisztán tartásában, 
- háztartási munkában való jártasság kialakítása, szolgáltatások 

igénybevételének alapjai, 
- kultúrált étkezés, terítés, egy tál ételek elkészítése, 
- takarékossági lehetőségek felismerése, zsebpénz, háztartási 

költségek, 
- ismeretek szerzése az iskola területének gondozásában, 
- környezetkárosító magatartás elutasítása, 
- eligazodás a kommunikációs rendszerek jelvilágában, 

 

- igényesség a testápolásban, 
- gyakorlati részvétel a tankonyha tisztán tartásában, 
- háztartási munkában való jártasság kialakítása, szolgáltatások 

igénybevételének alapjai, 
- kultúrált étkezés, terítés, egy tál ételek elkészítése, 
- takarékossági lehetőségek felismerése, zsebpénz, háztartási 

költségek, 
- ismeretek szerzése az iskola területének gondozásában, 
- környezetkárosító magatartás elutasítása, 
- eligazodás a kommunikációs rendszerek jelvilágában, 
- különböző anyagok megmunkálása, tárgykészítés, eszközök 

balesetmentes használata, 
- értse a közlekedés szabályait, jelzéseit, 
- közlekedési eszközök, vasúti és légi közlekedés szabályai, 

folyamata, 
- mutasson gyakorlatosságot az utazáshoz szükséges információk 

megszerzésében, 
- egészségkárosító szerek hatása az emberi szervezetre, 
- parkgondozási feladatok gyakorlati elsajátítása, gyomirtás, 
- egészséges életmód, 
- modellezés. 

 
  



TESTNEVELÉS  
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 a bemelegítési technikák alkalmazására, 

 4-8 ütemű gyakorlatok végrehajtására, 

 küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére. 

 alakzatváltozásokban együttműködésre, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 egy tanult elem önálló végrehajtására, 

 a labda céltudatos irányítására, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más 

körülmények közötti, önálló alkalmazására,  

 

 a bemelegítési technikák alkalmazására, 
 4-8 ütemű gyakorlatok végrehajtására, 
 küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére. 
 alakzatváltozásokban együttműködésre, 
 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 
 egy tanult elem önálló végrehajtására, 
 a labda céltudatos irányítására, 
 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más 

körülmények közötti, önálló alkalmazására,  
 higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szintű 

alkalmazására, 
  a relaxációs gyakorlatok önsegítő alkalmazására nyugalmi és 

stressz helyzetben, 
 az egészségtudatos magatartásformák szokásrendszerébe 

integrálására. 
 

  



ERKÖLCSTAN 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

– Érezze fontosnak a közösséghez tartozást, miközben törekszik 
személyes autonómiájának megőrzésére is. 

– Legyen tisztában saját értékrendszerével. Mi a fontos számára?
– A család működése. 

 
 

– Érezze fontosnak a közösséghez tartozást, miközben törekszik 
személyes autonómiájának megőrzésére is, alakuljon ki európai 
identitása. 

– Legyen tisztában saját értékrendszerével. Mi a fontos 
számára? 

– A család működése. 
– Hazánk az Európai Unióban.  
– Világvallások. Magyarországon működő vallási felekezetek. 

 
 

  



KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
- A különféle műfajú megértett irodalmi szöveget tudja 

felolvasni, segítséggel elemezni 
- Tudjon beszámolni az olvasottakról  
- Rendelkezzen a szófajokra vonatkozó elemi ismeretekkel, 

alkalmazza az egyszerűbb helyesírási szabályokat 
- Rendelkezzen adottságainak megfelelő írásmóddal, 

írástempóval különböző feltételek mellett: másolás, 
tollbamondás, önálló írás 

- Tudja az egyszerűbb szövegelemző műveleteket szóban és 
írásban elvégezni 

- A mindennapi élethelyzetekben alkalmazza a fogalmazási 
ismereteket 

- Tudjon ismert, megértett rövid szöveget szóban és írásban 
tömöríteni 

 
 

 
- A különféle műfajú megértett irodalmi szöveget tudja 

felolvasni, segítséggel elemezni 
- Tudjon beszámolni az olvasottakról  
- Tudjon kapcsolatot felvenni, fenntartani kommunikációs 

helyzetben szándékot, véleményt nyilvánítani 
- Rendelkezzen a szófajokra vonatkozó elemi ismeretekkel, 

alkalmazza az egyszerűbb helyesírási szabályokat 
- Legyen képes segítséggel értelmezni és alkalmazni a tanult 

nyelvtani, nyelvhelyességi ismereteket 
- Rendelkezzen adottságainak megfelelő írásmóddal, 

írástempóval különböző feltételek mellett: másolás, 
tollbamondás, önálló írás 

- Tudja az egyszerűbb szövegelemző műveleteket szóban és 
írásban elvégezni 

- Mutasson elemi tájékozottságot szóban és írásban a leírás 
műfajában 

- A mindennapi élethelyzetekben alkalmazza a fogalmazási 
ismereteket 

- Tudjon ismert, megértett rövid szöveget szóban és írásban 
tömöríteni 

 

  



MATEMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
‐ Legyen képes közös elemeket nem tartalmazó, valamint közös 

elemeket is tartalmazó halmazok egyesítésére. 
‐ Legyen biztos számfogalma milliós számkörben, tudja írni, 

olvasni a számokat, alkalmazni a helyiértékes írásmódot. 
‐ Tudja írni, olvasni, értelmezni a közönséges és vesszős törteket, 

a negatív számokat. 
‐ Legyen jártas az írásbeli alapműveletek megoldásaiban, milliós 

számkörben. 
‐ Legyen ismerete a vesszős törtek egész számmal való 

szorzásában, osztásában. 
‐ Tudja a szöveges feladat adatait önállóan rendezni, feladattervet 

készíteni. 
Ismerje a szabványmértékegységeket, tudja váltani azokat. 

 

 
‐  Legyen képes közös elemeket nem tartalmazó, valamint 

közös elemeket is tartalmazó halmazok egyesítésére. 
‐ Legyen biztos számfogalma milliós számkörben, tudja írni, 

olvasni a számokat, alkalmazni a helyiértékes írásmódot. 
‐ Tudja írni, olvasni, értelmezni a közönséges és vesszős törteket, 

a negatív számokat. 
‐ Legyen jártas az írásbeli alapműveletek megoldásaiban, milliós 

számkörben. 
‐ Legyen ismerete a vesszős törtek egész számmal való 

szorzásában, osztásában. 
‐ Tudja a szöveges feladat adatait önállóan rendezni, feladattervet 

készíteni. 
‐ Ismerje a szabványmértékegységeket, tudja váltani azokat. 
‐ Tudjon egybevágó és hasonló síkidomokat előállítani. 
‐ Tudjon háromszöget, kört szerkeszteni. 
‐ Ismerje a kör kerületének és területének kiszámítási módját. 
‐ Legyen képes adatokat táblázatban rendezni, azokat derékszögű 

koordinátarendszerben ábrázolni.  
‐ Tudja használni a „kisebb”, „nagyobb”,  „nem kisebb”, „nem 

nagyobb”, „egyenlő”, „kevesebb, mint”, „több, mint”, 
kifejezéseket. 

‐ Tudjon grafikont készíteni táblázatokból leolvasott adatokból. 
 

  



 

IDEGEN NYELV - ANGOL 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 

– Értse a tanár gyakran használt utasításait, közléseit.  
– Tudjon udvarias formában köszönni.  
– Tudjon bemutatkozni, személyes adatait elmondani idegen 

nyelven.  
– Lehetséges mértékben bővüljön a tanuló önmagával és 

környezetével kapcsolatos szókincse. 
– Ismerjen néhány mondókát, dalt 

 

– Értse a tanár gyakran használt utasításait, közléseit. 
– Tudjon udvarias formában köszönni. 
– Tudjon bemutatkozni, személyes adatait elmondani idegen 

nyelven. 
– Lehetséges mértékben bővüljön a tanuló önmagával és 

környezetével kapcsolatos szókincse. 
– Ismerjen néhány mondókát, dalt. 
– Legyen képes az oktatást segítő audiovizuális eszközökből 

információt szerezni. 
– Legyen képes a tanult témakörben szavakkal, tőmondatokkal 

információkat adni, segítséget kérni. 
– Sikerélménye nyújtásával folyamatos ösztönzés adása a 

rendszeres nyelvtanuláshoz.
   



INFORMATIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Törekvés a gyermeki adottságok kibontakoztatására. 

- A számítógép egyre biztosabb önálló kezelése. 

- Iskolai algoritmusok értelmezése, minél önállóbb alkalmazása. 

- Algoritmizáló képesség megerősödése, önállósulása. 

- Grafikai kifejező képesség önállósulása. 

- Szabálykövető magatartás, megerősödött feladattudat 
kialakulása. 

- Önbizalom, önértékelés fejlesztése. 

- Céltudatos információszerzés. 

 

- Törekvés a gyermeki adottságok kibontakoztatására. 

- A számítógép egyre biztosabb önálló kezelése. 

- Iskolai algoritmusok értelmezése, minél önállóbb alkalmazása.  

- Algoritmizáló képesség megerősödése, önállósulása. 

- Grafikai kifejező képesség önállósulása. 

- Szabálykövető magatartás, megerősödött feladattudat 
kialakulása. 

- Önbizalom, önértékelés fejlesztése. 

- Céltudatos információszerzés. 

- Iskolai feladathoz dokumentum kiválasztása segítséggel, majd 
egyre önállóban. 

- Tárgy- és névmutató használata. 

- Beszámoló a szerzett információról – kérdések segítségével 

- Hagyományos és elektronikus könyvtárszolgáltatások 
igénybevétele tanauláshoz, szórakozáshoz. 

- A korszerű technológiákon alapuló könyvtári 
ismerethordozókból, számítógépes, hálózatokból, multimédiás 
oktatóprogramokból való információszerzés lehetőségének, 
módjának ismerete. 

 
  



TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- A nemzeti alapműveltséghez tartozó évszámokhoz történelmi 
ismeretet kapcsol.  
- Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – képességeinek 
megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad a tanult elemi 
történelmi ismereteiről.    
- Az első világháború főbb helyszíneiről, évszámairól, legfontosabb 
eseményeiről a térkép adatainak segítségével beszámol.  
- Magyarországhoz, hazánk történelmi személyiségeihez pozitív 
attitűddel viszonyul.       
- A tanult ismeretekhez kapcsolódó dokumentumanyagot képességei 
szerint értelmezi.  
- Egyszerű összefüggéseket fölismer, azokból következtetéseket képes 
levonni.  
- A történelem műveltségterülethez kapcsolódó eszközöket, tantárgyi 
segédleteket a jártasság szintjén tudja alkalmazni.  
- A tanuló képességei szerint elsajátítja a társadalomhoz, 
állampolgársághoz és a gazdasághoz kapcsolódó alapvető ismereteket. 
 

- A nemzeti alapműveltséghez tartozó évszámokhoz történelmi 
ismeretet kapcsol.  
- Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – képességeinek 
megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad a tanult elemi 
történelmi ismereteiről.    
- Az első és második világháború főbb helyszíneiről, évszámairól, 
legfontosabb eseményeiről a térkép adatainak segítségével beszámol.  
- Magyarországhoz, hazánk történelmi személyiségeihez pozitív 
attitűddel viszonyul.       
- A tanult ismeretekhez kapcsolódó dokumentumanyagot képességei 
szerint értelmezi.  
- Egyszerű összefüggéseket fölismer, azokból következtetéseket képes 
levonni.  
- A történelem műveltségterülethez kapcsolódó eszközöket, tantárgyi 
segédleteket a jártasság szintjén tudja alkalmazni.  
- A tanuló képességei szerint elsajátítja a társadalomhoz, 
állampolgársághoz és a gazdasághoz kapcsolódó alapvető ismereteket. 
- Az alapvető emberi jogokat és kötelességeket ismeri; az alkotó, 
demokratikus közösség értékrendjét elfogadja.  
- Tájékozódik a hivatalos ügyintézés módjaiban, annak illetékes és 
korszerű formáiban.  
- A média és nyilvánosság szerepét ismeri, azok különböző területein 
képességei szerint tájékozódik; egyúttal különbséget próbál tenni tény 
és vélemény között.   

  



TERMÉSZETISMERET 
Természetismeret Biológia-egészségtan

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 
 

- Vegyen részt a növények, állatok gondozásában, óvásában; 
becsülje az élő környezetét. 

- Legyen igénye az egészséges környezetre, életmódra. 
- Tudja, hogy az ember pozitív és negatív értelemben is tudja 

befolyásolni a természeti életközösségek életét. 
- Legyen képes felsorolni környezetvédelmi módszereket, illetve 

aktívan vegyen részt a környezetvédelemben. 
- Magatartása legyen környezettudatos. 

 

- Vegyen részt a növények, állatok gondozásában, óvásában; 
becsülje az élő környezetét. 

- Legyen igénye az egészséges környezetre, életmódra. 
- Tudja, hogy az ember pozitív és negatív értelemben is tudja 

befolyásolni a természeti életközösségek életét. 
- Legyen képes felsorolni környezetvédelmi módszereket, illetve 

aktívan vegyen részt a környezetvédelemben. 
- Magatartása legyen környezettudatos. 
- Legyen tisztában saját testének működésével. 
- Tudjon példát mondani az egészséges életvezetésre, próbáljon 

meg annak megfelelően élni. 
- Tudja az alapvető védekezési módokat. 
- Legyen tisztában az élvezeti cikkek káros hatásaival. 
- Baleset esetén legyen képes a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget 

értesíteni. 
- Váljon igényévé a könyvek és egyéb ismerethordozók használata. 
- Legyen képes információk rövid, tömör közlésére szóban és 

írásban. 
 

   



TERMÉSZETISMERET 
Természetismeret Fizika-kémia

- Legyen képes a tanuló egyszerű mechanikai és hőtani 

jelenségeket megfigyelni, tapasztalatait megfogalmazni. 

- Legyenek ismeretei a súrlódás és a közegellenállás hasznos és 

káros alkalmazásáról. 

- Legyen jártas a mérések végzésében, tudjon példát mondani 

hőmérsékletmérésére. 

- Ismerje fel az anyagok halmazállapotát, tudja azokat jellemezni. 

 

 

- Ismerje fel a halmazállapot-változásokat a mindennapokban. 

- Ismerje a hőmérséklet kiegyenlítődés elvét és az energia 

megmaradás törvényét. 

- Tudja, hogy a lúg veszélyes méreg, ismerje kezelésének 

szabályait. 

 

- Legyen képes a tanuló egyszerű mechanikai és hőtani 

jelenségeket megfigyelni, tapasztalatait megfogalmazni. 

- Legyenek ismeretei a súrlódás és a közegellenállás hasznos és 

káros alkalmazásáról. 

- Legyen jártas a mérések végzésében, tudjon példát mondani 

hőmérsékletmérésére. 

- Ismerje fel az anyagok halmazállapotát, tudja azokat jellemezni. 

- Ismerje fel a halmazállapot-változásokat a mindennapokban. 

- Ismerje a hőmérséklet kiegyenlítődés elvét és az energia 

megmaradás törvényét. 

- Tudja, hogy a lúg veszélyes méreg, ismerje kezelésének 

szabályait. 

- Ismerje a tanult elemek, vegyületek nevét, tudjon példát mondani 

felhasználásukról. 

- Ismerje a tanult elemeket és vegyületek nevét. 

- Legyen tisztában a tanult kémiai anyagok veszélyeivel. 

Tudja, hogy a vásárolt termékek használata előtt el kell olvasnia 

a használati utasításokat és azokat maradéktalanul be kell 

tartania 

  



ÉNEK-ZENE 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Képességhez mért, szöveghű éneklés  
- Szép éneklés: kiejtés, légzéstechnika, hangerő, tempó 
- Magyar népdalok éneklése 
- Ritmushangszerek használata 
- Ritmustapsolás 
- A környezet zenei hangjainak érzékelése, felismerése 
- A többször hallott zenei részletek, hangszerek hangjának felismerése 
- Illusztráció készítése zenéhez, népdalhoz  
- A lakóhelyéhez fűződő hagyományok ismerete 
- Az ünnepkörökhöz, jeles napokhoz, történelmi eseményekhez 
kapcsolódó dalok, zeneművek ismerete 
 

Képességhez mért, szöveghű éneklés  
- Szép éneklés: kiejtés, légzéstechnika, hangerő, tempó 
- Magyar népdalok éneklése 
- Ismerje fel a tanult dalokat, zenei részleteket 
- Ritmushangszerek használata 
- Ritmustapsolás 
- Ismerje fel képről a tanult zeneszerzőket 
- A környezet zenei hangjainak érzékelése, felismerése 
- A többször hallott zenei részletek, hangszerek hangjának felismerése 
- Illusztráció készítése zenéhez, népdalhoz  
- A lakóhelyéhez fűződő hagyományok ismerete 
- Az ünnepkörökhöz, jeles napokhoz, történelmi eseményekhez 
kapcsolódó dalok, zeneművek ismerete 
 

   



VIZUÁLIS KULTÚRA  
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

‐ Tudja elemezni a környezetet, a természet összetettebb látványait, 
legyen képes felidézésükre és alkalmazásukra a képalakítás során.

‐ Tudjon kompozíciót készíteni meghatározott témakörben, 
szabadon választott technikával. 

‐ Legyen képes alapfokon esztétikai ítéleteket alkotni a művészi 
alkotásokban rejlő érzelmi, tartalmi mondanivalóról, formai, 
kifejezésbeli szépségekről. 

 

‐ Tudja elemezni a környezetet, a természet összetettebb látványait, 
legyen képes felidézésükre és alkalmazásukra a képalakítás során. 

‐ Tudjon kompozíciót készíteni meghatározott témakörben, 
szabadon választott technikával. 

‐ Legyen képes alapfokon esztétikai ítéleteket alkotni a művészi 
alkotásokban rejlő érzelmi, tartalmi mondanivalóról, formai, 
kifejezésbeli szépségekről. 

‐ Legyen ismerete az esztétikus díszítésről, használja ezeket a 
környezet átalakítás során. 

‐ Tudjon emberi alakot emlékezet után is megközelítően helyes 
arányokkal ábrázolni. 

‐ Tudjon elképzelni egyszerűbb tárgyakat 2-3 nézetük alapján. 
‐ Szerezzen ismereteket a középkor néhány kimagasló művészeti 

alkotásáról. 
 

   



FÖLDRAJZ 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
- Alakuljon ki a térképek, földgömb használatára való képesség. 

- Legyen képes röviden jellemezni Kelet - Európa természeti 
adottságait megadott szempontok szerint. 

- Ismerjen fel egyszerű összefüggéseket a földrajzi fekvés és az ott 
élő emberek életmódja között. 

- Legyen képes eligazodni, tájékozódni a rendelkezésére álló 
információs anyagokban. 

- Értse és használja a szakkifejezéseket, ismereteiről szóban és 
írásban is tudjon számot adni. 

- Alakuljon ki reális képe a hazai tájakról, hazánk sajátosságairól, 
természeti és gazdasági viszonyairól. 

 

- Alakuljon ki a térképek, földgömb használatára való képesség. 

- Legyen képes röviden jellemezni Kelet - Európa természeti 
adottságait megadott szempontok szerint. 

- Ismerjen fel egyszerű összefüggéseket a földrajzi fekvés és az ott 
élő emberek életmódja között. 

- Legyen képes eligazodni, tájékozódni a rendelkezésére álló 
információs anyagokban. 

- Értse és használja a szakkifejezéseket, ismereteiről szóban és 
írásban is tudjon számot adni. 

- Alakuljon ki reális képe a hazai tájakról, hazánk sajátosságairól, 
természeti és gazdasági viszonyairól. 

- Szerezzen ismereteket népünk életéről, hagyományairól, 
életmódjáról. 

- Ismerje a főváros főbb jellemzőit. 

- Legyen igénye a tanulónak az önálló ismeretszerzésre. 

- Ismerje fel a környezetvédelem fontosságát helyi és országos 
szinten. 

- Legyen képes a környezet sajátosságainak, minőségi 
változásainak megismerésére. A környezet természeti és ember 
alkotta értékeinek megőrzésére. 

 
 



TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

- Megjelenésében is mutatkozzon meg a következetes testápolási 
szokások elsajátítása. 

-  Legyen ismerete az egészséget károsító tényezőkről, (drog, 
dohányzás, alkohol). 

- Egészséges táplálkozási szokások, kultúrált étkezés. 
- Magatartásában, viszonyulásában mutatkozzon meg a család 

ellátó feladatok elfogadása, az idősek segítése, a gyermeknevelés 
felelősségének felismerése. 

- Legyen önálló a heti étrend elkészítésében, tervezésében. 
- Rendelkezzen ismeretekkel a szobanövények, a haszonkert, és a 

park fenntartásával kapcsolatos teendők tekintetében. 
 

- Megjelenésében is mutatkozzon meg a következetes testápolási 
szokások elsajátítása. 

-  Legyen ismerete az egészséget károsító tényezőkről, (drog, 
dohányzás, alkohol). 

- Egészséges táplálkozási szokások, kultúrált étkezés. 
- Magatartásában, viszonyulásában mutatkozzon meg a család 

ellátó feladatok elfogadása, az idősek segítése, a gyermeknevelés 
felelősségének felismerése. 

- Legyen önálló a heti étrend elkészítésében, tervezésében. 
- Rendelkezzen ismeretekkel a szobanövények, a haszonkert, és a 

park fenntartásával kapcsolatos teendők tekintetében. 
- A háztartási gépeket tudja rendeltetésük szerint és 

balesetmentesen használni. 
- A megismert közlekedési szabályok céltudatos elsajátítása. 
- Legyen gyakorlott az egyszerű tárgykészítésben. 
- Mérlegelje saját pályaválasztási lehetőségeit. 
- Szakmák, és a szükséges képességek minél szélesebb körű 

megismerése. 
 

   



TESTNEVELÉS 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 a bemelegítési technikák alkalmazására, 
 4-8 ütemű gyakorlatok végrehajtására, 
 küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére. 
 alakzatváltozásokban együttműködésre, 
 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 
 egy tanult elem önálló végrehajtására, 
 a labda céltudatos irányítására, 
 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más 

körülmények közötti, önálló alkalmazására,  
 

 a bemelegítési technikák alkalmazására, 
 4-8 ütemű gyakorlatok végrehajtására, 
 küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére. 
 alakzatváltozásokban együttműködésre, 
 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 
 egy tanult elem önálló végrehajtására, 
 a labda céltudatos irányítására, 
 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más 

körülmények közötti, önálló alkalmazására,  
 higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szintű 

alkalmazására, 
  a relaxációs gyakorlatok önsegítő alkalmazására nyugalmi és 

stressz helyzetben, 
 az egészségtudatos magatartásformák szokásrendszerébe 

integrálására. 
 



 

ERKÖLCSTAN 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

‐ Értse meg az emberek viselkedését, döntését. 

‐ Életkorának megfelelő szinten ismerje önmagát, hosszabb távú 
elképzeléseinek kialakításakor legyen képes reálisan felmérni a 
lehetőségeit.  

 

‐ Értse meg az emberek viselkedését, döntését. 

‐ Életkorának megfelelő szinten ismerje önmagát, hosszabb távú 
elképzeléseinek kialakításakor legyen képes reálisan felmérni a 
lehetőségeit.  

‐ Legyen képes döntéseket hozni. 

‐ Legfontosabb általános társadalmi normák ismerete. 

‐ Legyen tisztában a függőséget okozó szokások súlyos 
következményeivel. 

‐ Tudjon a jövőjével kapcsolatban tervezni. 

 
 

 


