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Félévi és tanév végi vizsgakövetelmények szakiskola 

9/E osztály 

Tantárgy Félévi minimum követelmények Év végi minimum követelmények 
Pályaorientáció Legyen képes munkafelvételi adatlapok kitöltésére. 

Ismerje a hivatalos adatok, iratok, erkölcsi bizonyítvány 
formátumát és a rajta szereplő adatokat (TAJ- szám, 
adószám, bankszámlaszám, képzettség adatai). 
Legyen képes sablon segítségével önéletrajz 
készítésére. 
Ismerjen fel képről néhányat a munkaruha, védőruha, 
védőeszközök közül. 
Ismerje el a munkavállalással kapcsolatos 
nyomtatványokat a jelenléti ív, fizetési jegyzék, 
munkahelyi igazolás, szabadságkérés témakörében. 
Segítséggel tudja differenciálni az iskolai időbeosztást 
és munkahelyi időbeosztást. 

 
Önállóan legyen képes unkafelvételi adatlapok 
kitöltésére, hivatalos adatok, iratok, erkölcsi bizonyítvány 
(TAJ- szám, adószám, bankszámlaszám, képzettség 
adatai). 
Legyen képes sablon segítségével önéletrajz készítésére. 
Önállóan legyen képes munkaruha, védőruha, 
védőeszközök felsorolására. 
Önállóan tájékozódjon a jelenléti ív, fizetési jegyzék, 
munkahelyi igazolás, szabadságkérés nyomtatványain. 
Tudja differenciálni az iskolai időbeosztás és munkahelyi 
időbeosztást (szabadság, munkaidő, szünet, ebédidő, 
táppénz, túlóra, helyettesítés). 
Ismerje a felmondás, munkanélküliség, munkanélküli 
segély, álláskeresési lehetőségek, közmunka fogalmát.  
Tudja felsorolni szakmák jellemzőit, tudja bemutatni a 
szülők munkáját és a környék munkalehetőségeit. 
Tudjon felsorolni néhányat az egészséges munkahelyi 
környezet kritériumai közül 
 

   



Természettudomány Segítséggel tudjon párosítani néhány hazánkban élő 
állatot élőhelyeikkel. 
Tudja felsorolni és megnevezni szűkebb környezetének 
jellemző növényeit és állatait. 
Tudjon segítséggel felsorolni néhányat a környezeti 
ártalmak közül.  
Ismerje a háztartási hulladék, szerves-, szervetlen 
anyagok, szelektív gyűjtés, komposztálás fogalmát. 
Tudjon segítséggel felsorolni önállóan néhányat a 
szennyezőanyagok közül különös tekintettel a 
talajszennyezés, vízszennyezés, légszennyezés 
témakörében. Ismerje az emberi test felépítését, a 
szervek, érzékszervek funkciója és működését.  
Tudja megnevezni segítséggel az általános orvosi 
vizsgálatokat: vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, 
pulzusvizsgálat. 
Ismerje fel a járó beteg ellátás fórumait. 
Rendelkezzen alapvető elsősegély nyújtási 
ismeretekkel. 

Önállóan tudjon párosítani néhány hazánkban élő állatot 
élőhelyeikkel. 
Tudja felsorolni és megnevezni szűkebb- és tágabb 
környezetének jellemző növényeit és állatait. 
Tudjon felsorolni néhányat a környezeti ártalmak közül.  
Ismerje a háztartási hulladék, szerves-, szervetlen 
anyagok, szelektív gyűjtés, komposztálás fogalmát. 
Tudjon felsorolni önállóan néhányat a szennyezőanyagok 
közül különös tekintettel a talajszennyezés, 
vízszennyezés, légszennyezés témakörében. Ismerje az 
emberi test felépítését, a szervek, érzékszervek funkciója 
és működését.  
Tudja megnevezni az általános orvosi vizsgálatokat: 
vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, pulzusvizsgálat. 
A kórelőzmény ismerete, számon tartása. 
Tudja a járó beteg ellátás fórumait. 
Rendelkezzen alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel. 
Ismerjen folyékony, gáz és szilárd elemeket és 
vegyületeket. Ismerje a háztartásban előforduló kémiai 
anyagokat.  
Tudja felsorolni a fontosabb természetes 
szénvegyületeket: szénhidrát, szőlőcukor, répacukor és 
tápanyagokat: olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok. 
Rendelkezzen alapvető ismeretekkel az elektromosság és 
mágnesesség témakörében.

   



Magyar nyelv és 
irodalom 

A tanuló legyen tájékozott az alapvető 
tömegkommunikációs/média helyzetekben és 
műfajokban. 
Ismerje fel a média szerepét és hatását. 
Legyen képes a helyesírási segédkönyvek eszközszintű 
használatára. 
Rendelkezzen olvasható írásmóddal. Tudjon önállóan 
7-8 mondatban beszámolni a környezetében történő 
eseményekről Feljegyzés, vázlat, jellemzés formájában 
tudja az olvasott művekben megjelenített emberi 
problémákat, kapcsolatokat, élethelyzeteket, erkölcsi 
kérdéseket megnevezni, bemutatni. 

A tanuló legyen tájékozott az alapvető 
tömegkommunikációs helyzetekben és műfajokban. 
Ismerje fel a média szerepét és hatását. 
Legyen képes a helyesírási segédkönyvek eszközszintű 
használatára. 
Rendelkezzen olvasható írásmóddal. Tudjon önállóan 7-8 
mondatban beszámolni a környezetében történő 
eseményekről Feljegyzés, vázlat, jellemzés formájában 
tudja az olvasott művekben megjelenített emberi 
problémákat, kapcsolatokat, élethelyzeteket, erkölcsi 
kérdéseket megnevezni, bemutatni. 
Legyen tájékozott a tanult irodalmi kifejezésformák 
felismerésében és megnevezésében. 
Legyen képes kitölteni, megírni a mindennapi élet 
alapvető, egyszerűbb hivatalos iratait (feladóvevény, 
pénzesutalvány, csekk, hivatalos levél, kérvény). 
Fejlettségi szintjének megfelelően legyen képes felfogni a 
tömegkommunikációs eszközök lényegi mondanivalóját, 
tudjon ezekhez viszonyulni. 
Ismerje a tulajdonnevek helyesírását, a mondatkezdés 
szabályait,  
Alkalmazza a mondatvégi írásjelekről tanultakat. 
Alkalmazza a szótagolás, és a szavak elválasztásának 
szabályait. 
Legyen képes differenciálni a rövid- és hosszú 
magánhangzók, valamint a rövid- és hosszú 
mássalhangzókat.  
Ismerje a levél írásának tartalmi és formai követelményeit 
adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, 
tanárának, levél elolvasása után a stílus alapján annak 
megállapítása, hogy ki a címzett. 
Tudjon önállóan leírást készíteni élő személyről (barátom, 



apám, tanárom), helyről (iskolám, településem, erdő, 
szobám).

Matematika Legyen képes elemek elhelyezésére adott halmazokba 
segítséggel. 
Legyen képes önállóan az alapműveletek végzésre: 
közönséges törtek, tizedes törtek körében 
Tudja a negatív számok értelmezése, elhelyezését. 
Legyen képes kerek számok összeadásra, kivonására, 
egyjegyű szorzóval szorzásra, egyjegyű osztóval 
osztásra írásban, szóban: a 0-val való számolásra. 
Ismerje a százalék fogalmát.  
 

Legyen képes elemek elhelyezésére adott halmazokba 
önállóan. 
Legyen képes önállóan az alapműveletek végzésre: 
közönséges törtek, tizedes törtek körében 
Tudja a negatív számok értelmezése, elhelyezését. 
Legyen képes kerek számok összeadásra, kivonására, 
egyjegyű szorzóval szorzásra, egyjegyű osztóval osztásra 
írásban, szóban: a 0-val való számolásra.  
Legyen képes alapvető százalékszámítások elvégzésére.  
Legyen képes önállóan az átlagszámításra több adatból 
(tanulmányi átlag, átlagéletkor). 
Végezzen méréseket különböző mérőeszközökkel 
Alkalmazza a mértékegységekre, átváltásokra vonatkozó 
ismereteit, felismerni a 10-es számrendszer helyi értékeit 
milliós számkörben. 
Ismerje fel a testek és síkidomok alkotórészeit.

   



Szakmai alapozó 
ismeretek 

A tanuló egyéni képességeihez mérten ismerje és tudja 
felsorolni a munkahelyi és műhelyek használati rendjét 
és 
szabályait. (munkavédelmi rendszabályok, baleset 
fogalma, 
elsősegély nyújtási alapismeretek) 
tudja, mit tartalmaz egy balesetvédelmi jegyzőkönyv, 
elsősegélyláda tartalmát tudja felsorolni 
egészségvédelem fogalmát ismerje, tudja felmérni a 
helyes 
munkába állás feltételeit (felsorolás szintjén) 
Szakmai kifejezések megfelelő használata 
idegen szavak kifejezéseket ismerje, tudja a 
jelentésüket 
értelmezni Egyéni képességeinek megfelelően 
Ismerje meg a tűz veszélyeiről, a munkagépek és 
munkaeszközök balesetet, sérülést okozó lehetőségeit. 
Ismerje a baleseti sérülés ellátásának szabályait, az 
elsősegélyláda tartalmát, az ellátás szabályit, 
szakszerűségét. 
Ismerje és tudjon segítséget hívni (mentők, tűzoltók, 
rendőrség, esetén Ismerje a Különböző típusú 
munkavégzéshez alkalmas és nem alkalmas 
munkaruha, védőruha válogatását. Ismerje a 
munkatevékenységekhez védő és óvó felszerelések 
kiválasztását. Tudjon védőfelszerelést helyesen 
használni. Tudjon útvonalakat tervezni, baleset esetén 
kerülőutakat is. 
Tudjon közlekedési igazolványokat, bérleteket és 
jegyeket szükség szerint beszerezni. Tudjon pontosan 
érkezni a munkahelyre. A műhely elvárt és szükséges 
higiénés rendjét tartsa be. Ismerje az egyszerűbb 

A tanuló egyéni képességeihez mérten ismerje és napi 
szinten 
tudja alkalmazni a munkahelyi szabályokat, viselkedés, 
megjelenés, stb. 
Ismerje a menetrend fogalmát. Felsorolás szintjén ismerje 
a 
tömegközlekedési eszközöket. 
Lakóhely és munkahely közötti közlekedést ismerje, 
biztonsággal 
tudja alkalmazni a mindennapokban. 
Szakmai kifejezések megfelelő használata, tudja, ismerje 
és 
használja a mindennapokban a megfelelő szavakat a 
munkavégzéskor. 
A műhely helységeinek, eszközeinek, rendjének, 
tisztántartásának ismereteivel legyen tisztában, tudja 
alkalmazni 
azokat napi szinten a gyakorlatban is. 
Higiénés rendszabályokat ismerje és tartsa is be. 
Munkafolyamatok menetével legyen tisztában. Munkaidő 
betartása szünetek beiktatása, pihenőidő fogalmak ismerje 
meg és 
alkalmazza őket a gyakorlatban. A társadalmi, 
munkahelyi 
beilleszkedéshez szükséges magatartási formákat , 
viselkedésformákat ismerje, tudja elsajátítani önmagára és 
a 
társaira, valamint a környezetével szemben is alkalmazza 
azokat. 
 Egyéni képességeinek megfelelően 
A tanuló az intézmény szakmai képzésének megfelelő 
területen legyen jártas a gyakorlati műhelyekben és 



kéziszerszámok, eszközök helyes fogásait, használati 
módjait. Tudja a szükséges munkaruha, védőruha, 
munkacipő helyes viselésének módját tisztántartását. 
Alapvetően ismerje a munkaműveletek a helyes 
munkavégzési szokásokat. Ismerje a szerszámok 
tisztántartásának, szerszámok, anyagok 
tárolásának szokásait. Munkavégzés közben tartsa be a 
helyes testtartást és fogásokat.

munkahelyeken, elsajátítani a képzés során használatos 
alapvető segítő munkák és részfeladatok elemeit. Legyen 
tájékozott a munkavégzés során elvárt teljesítménnyel és 
saját képességeivel kapcsolatban. 

Vizuális kultúra Művészi alkotásokról szerzett ismeretek áttekintése 
(kiállítás, albumok). 
- Anyaggyűjtés a tanuló szűkebb és tágabb 
környezetében (üzletek kínálata, saját ruhatár, utcakép, 
plakát, reklám, szórólap), a gyűjtött anyag elemzése, 
adott témára anyag készítése (plakát, meghívó, tabló), 
versenyeztetése és értékelése. 
- Logó tervezése szabadon választott technikával. 
- Reklámok – realitások és marketingfogások elemzése. 
Mérések (mérési gyakorlatok, hosszúságmérés, 
eszközkiválasztás, mérési pontosság), becslés. 
- Szabványos vonalfajták, szabványírás gyakorlása. 

A művészi alkotásokról szerzett ismeretek áttekintése 
(kiállítás, albumok). 
Anyaggyűjtés a tanuló szűkebb és tágabb környezetében 
(üzletek kínálata, saját ruhatár, utcakép, plakát, reklám, 
szórólap), a gyűjtött anyag elemzése, adott témára anyag 
készítése (plakát, meghívó, tabló), versenyeztetése és 
értékelése. 
Logó tervezése szabadon választott technikával. 
Reklámok – realitások és marketingfogások elemzése. 
A használati tárgyak esztétikai értékeinek 
(használhatóság, szépség) megvitatása 
Egyszerűbb tárgyak ábrázolása (szabad rajz, festmény, 
kollázs, makett). 
Színhasználattal kapcsolatos tanulmányok készítése 
(főszín, kiegészítő szín, színkör). 
Mérések (mérési gyakorlatok, hosszúságmérés, 
eszközkiválasztás, mérési pontosság), becslés. 
Szabványos vonalfajták, szabványírás gyakorlása. 
Makett, modell készítése változatos anyaghasználattal 
(méretarányra figyelemmel).

   



Digitális kultúra Egyéni képességének megfelelően legyen képes: 
A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezésére 
rendszerezésére. 
Az általában használatos dokumentumformák, 
szoftverek 
alkalmazására 
Ikonok használata, egyszerű szöveg és rajzkészítésre. 
Hálózatra kapcsolódásra, kapcsolat bontására. 
Keresés kijelölt feladatra, dokumentum választására 
adott 
tantárgyi feladathoz, adott tartalmak, képek 
megkeresésére 
keresőprogram segítségével, adatok értelmezésére, 
felhasználására (menetrend, térkép). 
Nyers szöveg formázására: önéletrajz, rövid hivatalos 
levél 
elkészítésére (nyomtatása) segítséggel. 
Levelezőprogram használatára, levél küldésére, 
fogadására, A 
levelezés alapvető szabályainak használatára 
A számítógéphez csatolható eszközök használatára. 
A gép és a perifériák megfelelő használata. 
Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba 
veszi, és 
alkalmazza. 
Tevékenyen részt vesz az Etikai kódex közös 
összeállításában. A számítógép-függőség 
kialakulásának megelőzésére. 
Az agresszivitást erősítő játékok kerülésére.

Egyéni képességének megfelelően: 
A tanuló képes a számítógépet biztonságosan, 
megfelelően 
működtetni. 
Képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, 
önállóan használni. 
Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni. 
Értékeli a szövegszerkesztő program előnyeit, érzékeli a 
szerkesztőprogramok gyakorlati hasznosságát. 
Képes saját és mások személyiségi, intim szféráját 
megvédeni. 
Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 
Ismeri és képes használni az iskolai és a lakóhelyi 
könyvtár 
állományait, és egyéb szolgáltatásait. 
Ismer és tudatosan használ a számítógép káros hatását 
csökkentő 
egyszerű mozgásgyakorlatokat. 

   



Állampolgári ismeretek Tudja és alkalmazza az iskolai Házirendben foglalt 
szabályokat.  
Ismerje és alkalmazza a mindennapi ügyintézés 
lebonyolításához kötődő kommunikációs és illemtani 
szabályokat.  
Ismerje az ügyintézés alapvető faktorait  
Tudja differenciálni az állampolgári jogok és 
kötelességek fogalmait.  
Tudjon felsorolni néhányat Magyarország politikai 
intézményei közül.  
Ismerje az állam fontosabb feladatait (a belső rend, 
közrend védelme – rendőrség, honvédelem, 
igazságszolgáltatás – ügyészség, bíróság, 
művelődésügy, közoktatás, egészségügyi ellátás). 

Tudja és alkalmazza az iskolai Házirendben foglalt 
szabályokat.  
Ismerje és alkalmazza a mindennapi ügyintézés 
lebonyolításához kötődő kommunikációs és illemtani 
szabályokat.  
Ismerje az ügyintézés alapvető faktorait  
Tudja differenciálni az állampolgári jogok és 
kötelességek fogalmait.  
Tudjon felsorolni néhányat Magyarország politikai 
intézményei közül.  
Ismerje az állam fontosabb feladatait (a belső rend, 
közrend védelme – rendőrség, honvédelem, 
igazságszolgáltatás – ügyészség, bíróság, művelődésügy, 
közoktatás, egészségügyi ellátás). 
 Ismerje a média és a nyilvánosság szerepét (televízió, 
rádió, internet). Ismerje a tömegtájékoztatás színtereit  
Tudjon a megtakarítás és hitel témakörében tájékozódni – 
egyszerű gyakorlati példákon keresztül bemutatni.  
Készítsen segítséggel családi költségvetést. Tudja 
összehasonlítani a rezsiköltségeket. 
Tudja magyar fizetőeszközhöz kötődő bankjegyeket és 
érméket önállóan megkülönböztetni játékpénzek 
felhasználásával.  
Ismerje a különböző pénzek átváltását – a legegyszerűbb 
számítások szintjén. 
Tudjon elemi információkat a vállalkozói formákról 
ismerje a vállalkozás működésének összetevőit.  
 

   



Idegen nyelv/Angol Képes legyen a tanult beszédfordulatokat valós 
élethelyzetekben alkalmazni. 
A tanuló felismeri, hogy angolul máshogy írunk, és 
máshogy ejtjük ki a szavakat; néhány feliratot elolvas, 
megért.  
Pár mondatos szöveg alkotása önállóan. 
Képes legyen egyszerű  mondatok megérteni, 
válaszolni. 
Alapszókincse bővüljön. 
Ismerje a számokat 100. 
Megfelelően használja a köszönési, udvariaság 
formákat. 
Alapvető nyelvtani szabályokat ismerje, alkalmazza.  
 

Olyan fokú beszédbátorság kialakulása, hogy a tanult 
szavakat, kifejezéseket a tanuló merje nemcsak önállóan 
megismételni, hanem szituációkban és a valós 
élethelyzetekben is alkalmazni.  
A tanuló felismeri, hogy angolul máshogy írunk, és 
máshogy ejtjük ki a szavakat; néhány feliratot elolvas, 
megért.  
Megpróbál nagyon rövid e-mailt írni.  
Próbál magáról 5-8 mondatban beszélni.  
Motiváltság az idegen nyelv tanulására, az önálló 
ismeretszerzésre.  
Ismeri a helyes viselkedést a hétköznapi helyzetekben.  
Ismeri a szavak és a kifejezések kulturális jelentését.  
Próbálkozik alapfokon elsajátítani a kultúra adott 
elemeihez tartozó nyelvi elemeket.

Testnevelés Menetben megindulás és megállás. Alakzatok 
kialakítása vezényszóra. Sorakozó különböző 
alakzatokban. Testfordulatok helyben. 
4-8 ütemű szabadgyakorlat végrehajtása vezényszóra. 
Vezényszóra tudja végrehajtani a futó-, szökdelő-, ugró-
, dobóiskola gyakorlatait. 
Rajtok. Gyorsfutás 60-100 méteren.   
Kislabdahajítás távolba nekifutással.   
Önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása. 
Kézilabdával egykezes átadás, kapura lövés egy 
labdaleütéssel. 
Labdarúgás: laza emberfogás posztok szerint. 
Küzdőfeladatok párokban. 
Tudja a sportági verseny- és játékszabályokat. 
 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10gyakorlatnyi).  
Menetben megindulás és megállás. Alakzatok kialakítása 
vezényszóra. Sorakozó különböző alakzatokban. Testfordulatok 
helyben. 
4-8 ütemű szabadgyakorlat végrehajtása vezényszóra. 
Vezényszóra tudja végrehajtani a futó-, szökdelő-, ugró-, 
dobóiskola gyakorlatait. 
Rajtok. Gyorsfutás 60-100 méteren.   
Kislabdahajítás távolba nekifutással.   
Önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása. 
Kézilabdával egykezes átadás mozgás közben, kapura lövés egy 
labdaleütéssel. 
Labdával megindulás, megállás, irányváltoztatás. 
Labdarúgás: laza emberfogás posztok szerint. 
Küzdőfeladatok párokban. 
Tudja a sportági verseny- és játékszabályokat. 
Tudjon természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus 
jelleggel).



Félévi és tanév végi vizsgakövetelmények szakiskola 

9. közismereti tárgyak 

Tantárgy Félévi minimum követelmények Év végiminimum követelmények
Digitális kultúra A tanuló Képességeihez mérten ismerje 

A géphasználat során felmerülő fogalmakat értelmezze, 
rendszerezze. 
Az általában használatos dokumentumformákat, 
szoftverek alkalmazását. 
Ikonok használatát, egyszerű szöveg- és rajzkészítését. 
Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontásának 
szabályait. 
Adott tartalmak, képek megkeresését keresőprogram 
segítségével, adatokat értelmezzen, használjon 
(menetrend, térkép). 
Levelezőprogram használatát, levélküldés, -fogadás, az 
udvariassági formuláit és használja is azokat. 
 

A tanuló képességeihez mérten tudja, illetve tudjon 
A számítógéphez csatolható eszközöket használni. 
Produktumokat létrehozni közös munkával (az osztály 
életéről, kirándulásról). 
Játékprogramokat mértékletesen használni. 
A gépet és a perifériákat megfelelően használni. 
Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni, 
és alkalmazni. 
Etikai kódexet közösen összeállítani. A tilalmakat számba 
venni, indokolni. 
A számítógép-függőség kialakulását megelőzni. 
Az agresszivitást erősítő játékok használatát kerülni. 
Meggondolt, körültekintő kapcsolatot teremteni, vásárolni 
a világhálón.  
 

   



Matematika  Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, 
egyszerűsítés, bővítés, összehasonlítás, rendezés. 

 Természetes és racionális számok csoportosítása, 
összehasonlítása, rendezése.  

 Műveletek természetes számokkal. 
 

 Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, 
egyszerűsítés, bővítés, összehasonlítás, rendezés. 

 Természetes és racionális számok csoportosítása, 
összehasonlítása, rendezése.  

 Műveletek természetes számokkal. 
 Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval 

szorzás,  
 egyjegyű osztóval osztás szóban. 
 Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  
 Arányosság, következtetések, egyenes- és fordított 

arányosság. 
 Műveletek racionális számokkal.  
 Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása egész 

számmal és tizedes törttel, osztás egész számmal.  
 Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek 

gyakorlása a mindennapi élethez kapcsolódó 
gyakorlatban.  

 

   



Magyar nyelv és 
irodalom 

 A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes 
hangadáshoz szükséges kilégzés kialakítása és 
gyakorlása szövegolvasás közben. 

 A hangadás esetleges hibáinak javítása, a 
hangterjedelem kiszélesítése, a hangszín, a 
hangadás egyenletességének megteremtése a teljes 
hangterjedelemben, a görcsmentes hangerőfokozás 
és hangváltások kialakítása és gyakorlás. 

 Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos 
szóvégejtés, a pergő, tiszta szövegmondás, a 
szabályos beszédritmus, a hangkapcsolatok 
szabályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

 A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a 
hangsúlyok, érzelmek, indulatok, szándékok 
megjelenítése. 

 

 A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes 
hangadáshoz szükséges kilégzés kialakítása és 
gyakorlása szövegolvasás közben. 

 A hangadás esetleges hibáinak javítása, a 
hangterjedelem kiszélesítése, a hangszín, a hangadás 
egyenletességének megteremtése a teljes 
hangterjedelemben, a görcsmentes hangerőfokozás és 
hangváltások kialakítása és gyakorlás. 

 Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos 
szóvégejtés, a pergő, tiszta szövegmondás, a szabályos 
beszédritmus, a hangkapcsolatok szabályos ejtésének 
kialakítása és gyakorlása. 

 A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a 
hangsúlyok, érzelmek, indulatok, szándékok 
megjelenítése. 

 Főfogalom alá rendezés, az „egész” részeinek 
felsorolása, a „rész” hozzárendelése az egészhez, hibás 
szókapcsolatok javítása, új fogalmak, szókapcsolatok 
tartalmának megismerése az értelmező szótár vagy 
rokon értelmű szavak alkalmazásával. 

 Mondatpárok készítése, a mondat elemeinek cseréje, az 
eseményhez tartozó mondat kiválasztása, hibás elemek 
cseréje, feladat, utasítások végrehajtása. 

 A mondat sorrendjének megállapítása, a hiányzó 
„láncszem” felismerése, kérdések, válaszok 
megfogalmazása a szöveghez, dramatizálás. 

 Analógiák készítése, a következtetések 
megfogalmazása, analizáló- szintetizáló gyakorlatok 
végzése, összehasonlítások a nyelv különböző szintjein, 
különböző szempontok szerinti csoportosítások, 
fogalomalkotások. 

 



Testnevelés Menetben megindulás és megállás. Alakzatok 
kialakítása vezényszóra. Sorakozó különböző 
alakzatokban. Testfordulatok helyben. 
4-8 ütemű szabadgyakorlat végrehajtása vezényszóra. 
Vezényszóra tudja végrehajtani a futó-, szökdelő-, ugró-
, dobóiskola gyakorlatait. 
Rajtok. Gyorsfutás 60-100 méteren.   
Kislabdahajítás távolba nekifutással.   
Önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása. 
Kézilabdával egykezes átadás, kapura lövés egy 
labdaleütéssel. 
Labdarúgás: laza emberfogás posztok szerint. 
Küzdőfeladatok párokban. 
Tudja a sportági verseny- és játékszabályokat. 
 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10gyakorlatnyi).  
Menetben megindulás és megállás. Alakzatok kialakítása 
vezényszóra. Sorakozó különböző alakzatokban. 
Testfordulatok helyben. 
4-8 ütemű szabadgyakorlat végrehajtása vezényszóra. 
Vezényszóra tudja végrehajtani a futó-, szökdelő-, ugró-, 
dobóiskola gyakorlatait. 
Rajtok. Gyorsfutás 60-100 méteren.   
Kislabdahajítás távolba nekifutással.   
Önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása. 
Kézilabdával egykezes átadás mozgás közben, kapura lövés 
egy labdaleütéssel. 
Labdával megindulás, megállás, irányváltoztatás. 
Labdarúgás: laza emberfogás posztok szerint. 
Küzdőfeladatok párokban. 
Tudja a sportági verseny- és játékszabályokat. 
Tudjon természetes mozgások végrehajtása (sportág-
specifikus jelleggel). 
 

 

  



Félévi és tanév végi vizsgakövetelmények szakiskola 

9. számítógépes adatrögzítő szakmai tárgyak 

Tantárgy Félévi minimum követelmények Év végiminimum követelmények 
Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
A képességeinek megfelelően tudja és ismerje, valamint 
segítséggel legyen képes: 

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet 
kialakítását a titkári munkatevékenység feladatainak 
megfelelően. A biztonságos és hatékony internethasználat 
szabályait a titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan. 
Információ keresését az interneten, feldolgozását, tárolását, 
továbbítását (elektronikusan) a titkári munkafeladatokhoz 
kapcsolódóan. Az irodai, titkári munka tartalmához 
kapcsolódóan a szövegszerkesztő program alapfunkcióinak 
alkalmazását. A dokumentumszerkesztés alapjainak 
alkalmazását a titkári munkakörben előforduló 
dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, 
bemutatkozások, leírások, termékjellemzők, szolgáltatások, 
szerződések, szabályzatok, programleírások stb.készítésénél. 
Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy 
táblázatkezelő program alapfunkcióinak alkalmazását. 

 

A képességeinek megfelelően tudja és ismerje, illetve minimális 
segítséggel: 

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet 
kialakítását a titkári munkatevékenység feladatainak 
megfelelően. A biztonságos és hatékony internethasználat 
szabályait a titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan. Információ 
keresését az interneten, feldolgozását, tárolását, továbbítását 
(elektronikusan) a titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan. Az 
irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a 
szövegszerkesztő program alapfunkcióinak alkalmazását. A 
dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazását a titkári 
munkakörben előforduló dokumentumok készítésére, pl. 
tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, termékjellemzők, 
szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírások 
stb.készítésénél.Az irodai, titkári munka tartalmához 
kapcsolódóan egy táblázatkezelő program alapfunkcióinak 
alkalmazását. 

 
   



Kommunikáció a 
titkári munkában 

Követelmények: 

 A tanuló kommunikációjára legyen jellemző a helyes 
beszédtechnika. 

 Tudja alkalmazni a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és 
kapcsolat lezárás kulturált módját. 

 Ismerje az írásbeli és szóbeli kommunikáció 
legelterjedtebb formáit. 

 Ismerje a nem verbális kommunikáció eseteit, 
alkalmazásait. 

 Legyen tisztában az érintkezés kultúrájának 
fontosságával, a kommunikációs technikákkal. 

 Sajátítsa el a konfliktuskezelés képességét. 
 Legyen képes megkülönböztetni a tárgyalási helyzetet 

más kommunikációs helyzettől. 
 1, 3, 7, 9, 15 Tételek 
 

 A tanuló kommunikációjára legyen jellemző a helyes 
beszédtechnika. 

 Tudja alkalmazni a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és 
kapcsolat lezárás kulturált módját. 

 Ismerje az írásbeli és szóbeli kommunikáció legelterjedtebb 
formáit. 

 Ismerje a nem verbális kommunikáció eseteit, alkalmazásait. 
 Legyen tisztában az érintkezés kultúrájának fontosságával, a 

kommunikációs technikákkal. 
 Sajátítsa el a konfliktuskezelés képességét. 
 Legyen képes megkülönböztetni a tárgyalási helyzetet más 

kommunikációs helyzettől. 
 1, 3, 7, 9, 15 Tételek 
 2, 10, 11, 13, 14 Tételek 
 

   



Gépírás és levelezési 
gyakorlat 

 A biztonságos irodai munkavégzés követelményei. 
 A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai 
 A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája. 
 A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai 

és helyesírási szabályai. 
 A dokumentumok típusai, fajtái. 
 Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi 

követelményei. 
 

 A biztonságos irodai munkavégzés követelményei. 
 A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai 
 A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája. 
 A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és 

helyesírási szabályai. 
 A dokumentumok típusai, fajtái. 
 Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi 

követelményei. 
 Egyszerű ügyiratok. 
 Szervezetek belső iratai. 
 A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai. 
 Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei. 
 A munkavállalással kapcsolatos iratok. 
 A levelezés és elektronikus kapcsolattartás udvariassági 

szabályai. 
 A világháló veszélyei, a biztonságos internethasználat 

szabályai. 
 

 

  



Félévi és tanév végi vizsgakövetelmények szakiskola 

9. kerti munkás szakmai tárgyak 

9. ÉVFOLYAM  
KERTI MUNKÁK 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
Gyümölcsös növények telepítésének ismerete: 

A gyümölcstermő növények csoportosítási módjai 
A gyümölcstermő növények részei 
A gyümölcsfajok éghajlati és talajigénye 
A gyümölcstermő növények szaporítási módjai 
A sor- és tőtáv, sor- és sorköz fogalma 
Gyümölcsfák ültetésének az időpontja 
Gyümölcsfák ültetési anyagának típusai, a növények előkészítése az 
ültetéshez 
Gyümölcsfák ültetése 
Gyümölcsfák ültetés utáni munkálatai 
A metszés alapfogalmai, a metszés ideje, metszésmódok, a metszés 
eszközei, sebkezelés, a nyesedék eltávolítása 
Az alakító és ritkító metszés célja 
A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és 
éghajlati viszonyok) 
Az öntözés célja, jelentőség 
A gyümölcstermő növények vízigénye 
Az öntözés időpontjai 
Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, 
kondicionáló, színező stb.) 
Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, 
mikroöntözés (csepegtető, mini szórófejes, mini esőztető 
mikroszórófejes, mikroesőztető), esőszerű öntözés 
Az öntözés menete

Zöldségnövények telepítésének ismerete: 
Üvegházak vagy növényházak (szaporító, termesztő, vegyes 
hasznosítású növényházak), fóliás termesztő berendezések 
A fóliás termesztő berendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés 
A váz nélküli fóliatakarásos termesztés 
Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 
Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan 
(vegetatív) szaporítási eljárások 
Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 
A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 
A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses 
palántanevelés 
A palántanevelés közegei és termesztőedényei 
A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 
Palántázás legfontosabb lépéseinek 



A tápanyagellátás célja 
A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 
A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 
A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 
A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 
A növényvédelem célja, (a károsítók felismerése, az elterjedés 
megakadályozása, előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 
A növényvédelem jelentősége 
A növényvédelem feladata 
A növényvédelem módjai: karantén hatósági intézkedések, 
termesztéstechnikai, mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnikai 
védekezés 
Komplex és integrált növényvédelem 

   



Zöldségnövények telepítésének ismerete: 
A zöldségnövények fogalma, zöldségfajok 
A zöldségfajok növénytani jellemzői, igényei 
A hajtatás módjai, a módok fontosabb jellemzői 
A szabadföldi termesztés módjai, a módok fontosabb jellemzői, a 
vetésforgó jelentősége 
A zöldségnövények szaporítási módjai 
A sor- és tőtáv, sor és sorköz fogalma 
A magvetés célja, módjai, a vetés mélysége 
A palánták típusai 
A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati vizsgálata a 
zöldségnövények termesztésében 
Az öntözés, a mechanikai talajmunkák, a tápanyag utánpótlás célja, 
eszközei 
Az érettség fogalma 
A zöldségnövények vízigényének felmérése 
A zöldségnövények tápanyagigényének felmérése 
A trágyázás módjai, menete: alaptrágyázás, indítótrágyázás, 
fejtrágyázás  
Szerves-, műtrágyázás a zöldségtermesztésben

Szőlő telepítésének ismerete:  
 

A borszőlő-fajták és a csemegeszőlő-fajták csoport jellemzői, a 
csoportok legjellemzőbb fajtái 
A szőlő ültetés ideje, módja, a szaporítóanyag 
A metszés alapfogalmai, a metszésmódok, a metszés ideje, a termő 
szőlő metszése, metszés eszközei, a venyige eltávolítása 
A szőlő mechanikai talajápolása, fenntartó trágyázása, zöldmunkák a 
támberendezés fenntartása, öntözés, növényvédelem 
Az ápolási munkák eszközei 

 

  



kerti munkás szakmai tárgyak 

9. ÉVFOLYAM  
Munkavállalói ismeretek 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK 
A munkavédelem fogalma és feladatai 
A munkavédelem szervezetei 
Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi 
szervezetek, munkahelyi szervek 
Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, 
munkabiztonság, biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, 
biztonságtechnika fogalma, feladata. 
A munkavédelmi törvény, jogszabályok 
A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek 
munkavédelmi feladatai 
A munkavállalók munkavédelmi feladatai 
Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma 
A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 
A balesetek típusai, jellegzetes okai 
Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 
Baleseti ellátás, rehabilitáció 
A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények 
Biztonsági berendezések, védőburkolatok 
Biztonsági szín- és alakjelek 
Rendszeres ellenőrzés, karbantartás 
Anyagmozgatás általános szabályai 
Anyagtárolás általános szabályai 
Az elsősegélynyújtó alapvető feladatai, az első ellátás nyújtása, a 
veszélyes behatás megszakítása, a sérült biztonságba helyezése 
Sérülések csoportosítása, ellátásuk 
A légzés és vérkeringés fenntartása 

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVÉDELEM 

Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai 

Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
A környezetvédelem fogalma és feladatai: 
A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek 
A minisztérium és a hatóságok 
Környezetvédelmi feladatok 
A különböző környezet- és természetvédelmi (a veszélyes 
hulladékokról, az erdőkről, a vadakról stb.) szóló törvények 
 
A talajvédelem: sík és dombvidéki: 
Talajerózió, defláció 
A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres 
növényvédelem hatása 
 
A víz védelme: 
A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási 
lehetőségek 
Tisztított szennyvíz elhelyezése 
A levegő tisztaságának védelme: 
A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a 
levegőtisztaság megóvásának lehetőségei 
Az erdők és a vadak védelme 



Gondoskodás az orvosi ellátásról 
Az elsősegélynyújtás eszközei 
Munkahelyi magatartás 
TŰZ- ÉS ROBBANÁSVÉDELEM 
Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak 
Tűzveszélyességi osztályok 
Éghetőség, tűzállóság 
Tűzvédelmi jogszabályok, irányító szervek, tűzoltóságok 
Az üzemi tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi oktatás, tűzriadó-terv 

 

  



9. ÉVFOLYAM  
MŰSZAKI ALAPISMERETEK

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
 

Anyagismeret 
A szerkezeti anyagok, anyagok: 
A szerkezeti anyagok tulajdonságai, jellemző felhasználás módjai 
Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz, horgany, ólom, ón, nikkel, 
forraszanyagok 
Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg 
Műanyagok, tömítő- és szigetelőanyagok, a beton 
Tüzelő anyagok- jellemzői, tulajdonságai, felhasználása 
Kenőanyagok- jellemzői, tulajdonságai, felhasználása 
A műhely kéziszerszámainak ismerete 
A gépek anyagainak ismerete, ezek megmunkálhatóságának 
technológiái 
Kötésmódok- oldható, nem oldható 

 
Kertészeti eszközök, gépek 

Kertészeti eszközök használatának ismerete- gereblye, kapa, ásó, 
lapát, talicska 
Kisgép alkatrészek használatának ismerete 
Magasnyomású kerti mosók használatának technológiái 
Öntözési eszközök használatának technológiái 
Tengelyek, csapágyak anyagainak tulajdonságai- Tengelykapcsolók, a 
tengelykapcsolók típusainak tulajdonságai 
Növényvédőszerek ismerete 
Trágya anyagainak ismerete 
 

 

Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok 
A négyütemű Otto-motor szerkezete, működése 
A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése 
A kétütemű motorok 
Az Otto-motor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, 
karbantartása 
A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a 
légtelenítés, a hidegindítás 
A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 
Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei 
A teljesítményleadó-tengely, a függesztőszerkezet, a vonószerkezet 
A járószerkezet és a kormányzás- A fékszerkezetek feladata, fajtái, 
működése, karbantartása 
A járművek elektromos berendezései 
Az akkumulátor működése, karbantartása 
Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, 
ezek üzemeltetése, karbantartása 
 

A termesztés gépei 
A talajművelő gépek 
Az ekék - feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása 
A boronák- fajtái, működésük 
A tárcsák, kultivátorok- felépítése, működése, beállítása 
A lazítók és a hengerek 
A talajmarók, Az ásógép, Magágykészítők 
Trágyaszóró gépek: 
Az istállótrágya-szórók- felépítése, működése, szabályozása 



Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok 
Gépelemek, kötőgépelemek fogalma 
Nyomatékátvitel 
Az áttétel 
Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 
Szivattyúk 
 
 

A hígtrágya kijuttatása 
A műtrágyaszórók- felépítése, működése, szabályozása (szilárd és 
folyékony műtrágyák kijuttatása) 
A növényvédő gépek: 
A növényvédő gépek- csoportosítása: permetezők, porozók, nagyüzemi 
és háti permetezők, légi növényvédelem,  
cseppképzési módok 
Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és 
szállítólevegős gépek fő részei, működése 
Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei 
A porozógépek, csávázók 
Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 
A permetezőgépek automatikái 
Növényvédelmi gépek beállítása 
Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai 
A szállítás, rakodás gépei: 
A szállítás, rakodás gépei 
Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire 
Az öntözési módok: 
Felületi, esőztető, mikroöntözés, 
az öntözőberendezések fő egységei stabil, félstabil öntözőtelep és 
eszközeik 
Tápanyag-utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés 

 

  



9. ÉVFOLYAM  
NÖVÉNYTANI ISMERETEK

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
 

NÖVÉNYFELÉPÍTÉS 
Növények külső felépítése: 
- gyökér, szár, levél, virág, termés, mag - elhelyezkedés, felépítés, 
működés, típusok 
Növények belső felépítése: 
- sejt - általános jellemzői - alakja, mérete, típusai, 
sejt élő részei (citoplazma, sejtmag, színtestek,…) 
sejt élettelen részei (sejtfal, üreg, zárványok,…) 
Szövetek: 
szövetek működése, előfordulás, felépítése, csoportosítása 
osztódó szövetek, állandósult szövetek 
 

A NÖVÉNYEK ÉLETJELENSÉGEI 
Növényi működések: 
Gyökér funkciói- rögzítés, felszívás, szállítás 
A szár funkciói - Háncselem feladata, Farész feladata 
 

A NÖVÉNYEK ÉLETJELENSÉGEI 
Növényi működések: 
A levél funkciói - Tápanyagkészítés - Fotoszintézis, Légzés 
                           - Párologtatás, Anyagcsere 
A virág funkciói 
 

NÖVÉNY – ÉS KÖRNYEZETTAN 
A rendszerezés alapjai: 
- mesterséges és természetes rendszer, kettős nevezéktan 
rendszertani kategóriák, faj, fajta fogalma 
kettős nevezéktan 
A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: 
mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők 
Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok 
 
A növény és környezete: 
- élő környezeti tényezők - más növények, állatok, ember 
- élettelen környezeti tényezők - levegő, hőmérséklet, fény, víz, 
tápanyag, talaj 
 

 

  



Félévi és tanév végi vizsgakövetelmények szakiskola 

10. közismereti tárgyak 

Tantárgy Félévi minimum követelmények Év végiminimum követelmények 
Magyar nyelv és 

irodalom 
 Legyen képes önállóan fő fogalom alá rendezésre, az 
„egész” részeinek felsorolására, a hibás szókapcsolatok 
javítására. 
Legyen képes mondatpárok készítésére, az eseményhez 
tartozó mondat kiválasztására. 
Tudja önállóan meghatározni egy egyszerű mondat 
sorrendjét. 
Alkosson önállóan rokon értelmű szavakból szósorokat 
 Tudjon felsorolni néhány hangutánzó és hangulatfestő 
szót 
Tudjon összehasonlítani szépirodalmi és a köznyelvi 
szöveget, Ismerje néhány szólás, közmondás jelentését, 
tudja beépíteni a szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).  
Legyen képes vázlatok értelmezésére, közös 
vázlatkészítésre, lényegkiemelésre aláhúzással 
megbeszélés alapján. 
 Legyen képes adekvát válaszadásra az olvasottakkal 
kapcsolatban. 
Ismerje magyar helyesírás tanult szabályait 

Legyen képes önállóan fő fogalom alá rendezésre, az 
„egész” részeinek felsorolására, a hibás szókapcsolatok 
javítására. 
Legyen képes mondatpárok készítésére, az eseményhez 
tartozó mondat kiválasztására. 
Tudja önállóan meghatározni egy egyszerű mondat 
sorrendjét. 
Alkosson önállóan rokon értelmű szavakból szósorokat 
 Tudjon felsorolni néhány hangutánzó és hangulatfestő 
szót 
Tudjon összehasonlítani szépirodalmi és a köznyelvi 
szöveget, Ismerje néhány szólás, közmondás jelentését, 
tudja beépíteni a szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).  
Legyen képes vázlatok értelmezésére, vázlatkészítésre, 
lényegkiemelésre aláhúzással. 
 Legyen képes adekvát válaszadásra az olvasottakkal 
kapcsolatban. Legyen képes önállóan a betűrendbe 
rendezésre. 
Alkalmazza a helyes mondatalkotás, szövegalkotás 
szabályait. Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat 
(mondatkezdés, írásjelek, tulajdonnevek).  
Tanári útmutatás alapján legyen képes szöveget alkotni, 
szövegeket kiegészíteni, módosítani. 
Legyen tisztában a beszédhangok rendszerével, 
szófajokkal, mondatalkotással. 
Alkalmazza magyar helyesírás tanult szabályait. 
Legyen olvasható egyéni írásképe.



Értse a környezetében meglévő jelzéseket, képi 
információkat. 
Legyenek elemi szintű műfaji ismeretei (elbeszélés, leírás). 
Legyenek elemi szintű ismeretei a szövegértés, szöveg 
alkotás, leírás készítés (kép vagy adott téma alapján) 
témakörében. 
Ismerje a magánjellegű és hivatalos szövegek 
stíluselemeit, jellemzőit (magánlevél, hivatalos levél, 
árajánlat, önéletrajz). 
Legyen képes önéletrajz írására (tartalmi és formai elemek 
megismerése). 
 
 

Matematika Legyen képes közönséges törtek, tizedes törtek 
átváltására, egyszerűsítésére, bővítésére. 
Legyen képes kerek számok összeadására, kivonására, 
egyjegyű szorzóval szorzásra, egyjegyű osztóval 
osztásra. 
Legyen képes segítséggel tizedes törtek összeadására, 
kivonására, szorzására egész számmal és tizedes törttel, 
osztására egész számmal.  
Ismerje a százalék fogalmát.  
Végezze el az átlagszámítást több adatból (tanulmányi 
átlag). 
Alkalmazza a tanult technikákat a szöveges feladatok 
megoldására (értelmezés, megoldási terv elkészítése, 
kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 
Használja biztosan a zsebszámológépet, elsősorban 
ellenőrzésre. Ismerje a tanult mértékegységeket. 
(Átváltások). 
 

Legyen képes közönséges törtek, tizedes törtek átváltására, 
egyszerűsítésére, bővítésére. 
Legyen képes kerek számok összeadására, kivonására, 
egyjegyű szorzóval szorzásra, egyjegyű osztóval osztásra. 
Legyen képes tizedes törtek összeadására, kivonására, 
szorzására egész számmal és tizedes törttel, osztására 
egész számmal.  
Ismerje a százalék fogalmát.  
Végezzen egyszerű százalékérték-kiszámítások 
at(kamatok, árleszállítás, adó, fizetések, vásárlások 
részletre). 
Végezze el az átlagszámítást több adatból (tanulmányi 
átlag, átlagéletkor). 
Alkalmazza a tanult technikákat a szöveges feladatok 
megoldására (értelmezés, megoldási terv elkészítése, 
kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 
Használja biztosan a zsebszámológépet, elsősorban 
ellenőrzésre. Ismerje a tanult mértékegységeket. 
(Átváltások).



Legyen képes szakmaorientált feladatvégzésekre 
szabványos mértékegységekkel. 
Tudja csoportosítani a tanult geometriai alakzatokat 
(vonalak, síkidomok, testek) tanult tulajdonságok alapján. 
Ismerje a kör tulajdonságait és alkotórészeit.  
Ismerje az átmérő és a sugár kapcsolatát. 
Tudja meghatározni a kör kerületét, területét.  
Tudja meghatározni a kocka és téglatest térfogatát 
következtetéssel, majd mért adatok alapján.  
Ismerje fel a hosszúság, terület, térfogat 
mértékegységeinek összefüggéseit. 
 

Informatika A tanuló Képességeihez mérten 
A számítógéphez csatolható eszközöket használni. 
Produktumokat létrehozni közös munkával (az osztály 
életéről, kirándulásról). 
Játékprogramokat mértékletesen használni. 
A gépet és a perifériákat megfelelően használni. 
Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba 
venni, és alkalmazni. 
Etikai kódexet közösen összeállítani. A tilalmakat 
számba venni, indokolni. 
A számítógép-függőség kialakulását megelőzni. 
Az agresszivitást erősítő játékok használatát kerülni. 
Meggondolt, körültekintő kapcsolatot teremteni, 
vásárolni a világhálón.  
 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 
Igénynek megfelelő tartalom keresése és önálló 
felhasználás. 
A tanuló képes a megismert alkalmazásokat kis 
segítséggel, önállóan használni. 
Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni. 
Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 
Saját és mások személyiségi jogainak, intim szférájának 
megvédése. 

   



Testnevelés Menetben megindulás és megállás. Alakzatok 
kialakítása vezényszóra. Sorakozó különböző 
alakzatokban. Testfordulatok helyben. 
4-8 ütemű szabadgyakorlat végrehajtása vezényszóra. 
Vezényszóra tudja végrehajtani a futó-, szökdelő-, ugró-
, dobóiskola gyakorlatait. 
Rajtok. Gyorsfutás 60-100 méteren.   
Kislabdahajítás távolba nekifutással.   
Önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása. 
Kézilabdával egykezes átadás, kapura lövés egy 
labdaleütéssel. 
Labdarúgás: laza emberfogás posztok szerint. 
Küzdőfeladatok párokban. 
Tudja a sportági verseny- és játékszabályokat. 
 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10gyakorlatnyi).  
Menetben megindulás és megállás. Alakzatok kialakítása 
vezényszóra. Sorakozó különböző alakzatokban. 
Testfordulatok helyben. 
4-8 ütemű szabadgyakorlat végrehajtása vezényszóra. 
Vezényszóra tudja végrehajtani a futó-, szökdelő-, ugró-, 
dobóiskola gyakorlatait. Rajtok. Gyorsfutás 60-100 
méteren.   
Kislabdahajítás távolba nekifutással.   
Önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása. 
Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben. 
Kézilabdával egykezes átadás mozgás közben, kapura lövés 
egy labdaleütéssel. 
Labdával megindulás, megállás, irányváltoztatás. 
Labdarúgás: laza emberfogás posztok szerint. 
Küzdőfeladatok párokban. 
Tudja a sportági verseny- és játékszabályokat. 
Tudjon természetes mozgások végrehajtása (sportág-
specifikus jelleggel). Sportszerűség fogalmi jelentésének 
ismerete 
 

 

  



Félévi és tanév végi vizsgakövetelmények szakiskola 

10. számítógépes adatrögzítő szakmai tárgyak 

Tantárgy Félévi minimum követelmények Év végiminimum követelmények 
Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
 
 

A képességeinek megfelelően tudjon, és ismerje: 
A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet 
kialakítását a titkári munkatevékenység feladatainak 
megfelelően 

A biztonságos és hatékony internethasználat 
szabályait a titkári munkafeladatokhoz 
kapcsolódóan. Információ keresését az interneten, 
feldolgozását, tárolását, továbbítását 
(elektronikusan) a titkári munkafeladatokhoz 
kapcsolódóan. Az irodai, titkári munka 
tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő 
program alapfunkcióinak alkalmazását. 
A dokumentumszerkesztés alapjainak 
alkalmazását a titkári munkakörben előforduló 
dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, 
bemutatkozások, leírások, termékjellemzők, 
szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, 
programleírások stb.készítésénél. 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy 
táblázatkezelő program alapfunkcióinak alkalmazását. 
Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy 
adatbázis-kezelő program alapfunkcióinak 
alkalmazását. 

 

A képességeinek megfelelően: 
A tanulók készségszinten – önállóan és kreatívan – tudják 
alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, 
táblázatkezelő és adatbázis-kezelő program által nyújtott 
lehetőségeket 
A tanulók ismerjék, és tudják a szoftverhasználattal együtt 
járó dokumentumkezelési, tárolási teendőkre és 
veszélyeket. 
A tanultak alkalmazásával legyen képes az eredményes 
vizsga követelményeinek teljesítésére 
 



A prezentációkészítés lépései (felkészülés, 
tervezés, megvalósítás) Tipográfiai alapismeretek 
(betűk, szöveg, színek stb.) Szervezetek, 
termékek, szolgáltatások prezentációjának 
előírásait. Prezentációk készítését egy konkrét 
bemutató készítő programban. 

 
Gépírás és levelezési 
gyakorlat 

 A biztonságos irodai munkavégzés követelményei. 
 A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai 
 A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája. 
 A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és 

helyesírási szabályai. 
 A dokumentumok típusai, fajtái. 
 Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi 

követelményei. 
 Egyszerű ügyiratok. 
 Szervezetek belső iratai. 
 A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai. 
 Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei. 
 A munkavállalással kapcsolatos iratok. 
 A levelezés és elektronikus kapcsolattartás udvariassági 

szabályai. 
 A világháló veszélyei, a biztonságos internethasználat 

szabályai. 

 

 A biztonságos irodai munkavégzés követelményei. 
 A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai 
 A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája. 
 A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és 

helyesírási szabályai. 
 A dokumentumok típusai, fajtái. 
 Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi 

követelményei. 
 Egyszerű ügyiratok. 
 Szervezetek belső iratai. 
 A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai. 
 Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei. 
 A munkavállalással kapcsolatos iratok. 
 A levelezés és elektronikus kapcsolattartás udvariassági 

szabályai. 
 A világháló veszélyei, a biztonságos internethasználat 

szabályai. 
 A tanuló tudja kezelni a számítógép billentyűzetét. 
 Másoljon tíz perc alatt legalább 1700 leütés terjedelmű, 

közepes nehézségű, összefüggő nyomatott, ismeretlen 
szöveget sortartással, tízujjas vakírással, javítószerkezet 
használattal. Hibahatár: a leütés számhoz viszonyított négy 
ezrelék. 



 

Kommunikáció a 
titkári munkában 

 A tanuló kommunikációjára legyen jellemző 

a helyes beszédtechnika. 

 Tudja alkalmazni a kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás és kapcsolat lezárás kulturált 

módját a hivatali és üzleti életben 

 Ismerje az üzleti tárgyalás alapszabályait, a 

különböző tárgyalástechnikákat. 

 Ismerje a nem verbális kommunikáció 

eseteit, alkalmazásait. 

 Legyen tisztában a munkahelyi 

kapcsolattartás szabályaival (vezető, 

munkatársak, ügyfelek, vendégek stb.) 

 Tudja használni a digitális kultúra elemeit, a 

netes navigációt, az információs 

szupersztrádát 

 Legyen képes megkülönböztetni a tárgyalási 

helyzetet más kommunikációs helyzettől. 

 Ismerje a hivatali, üzleti magatartást és 

protokoll előírásokat. 

 Ismerje meg és alkalmazza az alapvető 

ügyfél-elégedettségi mérési technikákat. 

 A tanuló kommunikációjára legyen jellemző a 

helyes beszédtechnika. 

 Tudja alkalmazni a kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás és kapcsolat lezárás kulturált 

módját a hivatali és üzleti életben 

 Ismerje az üzleti tárgyalás alapszabályait, a 

különböző tárgyalástechnikákat. 

 Ismerje a nem verbális kommunikáció eseteit, 

alkalmazásait. 

 Legyen tisztában a munkahelyi kapcsolattartás 

szabályaival (vezető, munkatársak, ügyfelek, 

vendégek stb.) 

 Tudja használni a digitális kultúra elemeit, a 

netes navigációt, az információs szupersztrádát 

 Legyen képes megkülönböztetni a tárgyalási 

helyzetet más kommunikációs helyzettől. 

 Ismerje a hivatali, üzleti magatartást és 

protokoll előírásokat. 

 Ismerje meg és alkalmazza az alapvető ügyfél-

elégedettségi mérési technikákat. 



 Legyen tisztában az vendégvárás protokoll 

szabályaival. 

 Tudja kezelni munkája során kialakult 

stresszt és konfliktusokat. 

 Tételek: 1-17 

 Legyen tisztában az vendégvárás protokoll 

szabályaival. 

 Tudja kezelni munkája során kialakult stresszt 

és konfliktusokat. 

 Tételek 1-20 

 

 

  



10. ÉVFOLYAM kerti munkás szakmai tárgyak 
KERTI MUNKÁK 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
Gyümölcsös növények telepítésének ismerete: 

Ápolási munkák: Öntözés, Tápanyagutánpótlás, Növényvédelem 
Az érettség fogalma 
A betakarítás módjai,  
Gyümölcsfajok kézi betakarításának jellemzői 
A metszés és hajlítás biológiai alapjai 
A metszés elemei 
A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők 
lehajlítása, leívelése) 
A metszésmódok hatása a növekedésre, termőrész-képződésre 
A termőegyensúly 
Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák 
kialakítása 
A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartás 
módjai (ritkító metszés, ifjító metszés, átoltás)  
Gyümölcsritkítás, termésszabályozás 
Különböző gyümölcsös növények telepítésének ismerete 
(gyümölcsfák, cserjék, szamóca) 

Zöldségnövények telepítésének ismerete: 
A vetés, a vetőmag tulajdonságainak vizsgálata 
A vetőmag vetés előtti kezelése 
Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 
A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 
A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses 
palántanevelés 
A palántanevelés közegei és termesztőedényei 
A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 
Palántázás legfontosabb lépéseinek 
Zöldségek ültetése - különböző csoportok (levél-, kabakos-, gyökér-
zöldségek,…) 

 

Zöldségnövények telepítésének ismerete: 
Ápolási munkák: Öntözés,  
                            Tápanyagutánpótlás,  
                            Növényvédelem 
Az érettség fogalma 
A betakarítás módjai,  
Zöldségfajok kézi betakarításának jellemzői 

Szőlő telepítésének ismerete:  
A szőlő mechanikai talajápolása, fenntartó trágyázása, zöldmunkák a 
támberendezés fenntartása, öntözés, növényvédelem 
Az ápolási munkák eszközei 
A borszőlő betakarítása, a betakarítás eszközei 
A csemegeszőlő betakarításának eszközei 
A borszőlő-fajták és a csemegeszőlő-fajták csoport jellemzői, a 
csoportok legjellemzőbb fajtái 

  



10. ÉVFOLYAM  
Munkavállalói ismeretek 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK 
A munka, A munkák csoportosítása: 
Az ember energiaszükséglete 
A fizikai munka energiaszükséglete 
Alap, munka- és szabadidős tevékenységi energia 
A dinamikus és statikus munka jellemzése 
Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete 
A szervezet alkalmazkodása a terheléshez 
A fáradás fizikai és pszichikai módjai 
A munka minőségét befolyásoló tényezők: 
A munkateljesítmény időbeni alakulása, életkor, monotonitás, a 
munka szervezettsége 
Munkaidő-pihenőidő összhangja 
 
TŰZ- ÉS ROBBANÁSVÉDELEM 
 
Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai 
Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése 
Tűzoltó anyagok- oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (szén-dioxid) 

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVÉDELEM 
 
Tűzoltó eszközök és készülékek 
Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai 
 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok 
ártalmatlanításának, újrahasznosításának eljárásai 
Környezetvédelmi károk és bírságolás 
A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai 
Unióban 
Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 
A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén 
Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 
Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 

 

  



10. ÉVFOLYAM  
NÖVÉNYTANI ISMERETEK

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
NÖVÉNYFELÉPÍTÉS 

Növények külső felépítése: 
Gyökér - nem módosult, módosult, járulékos 
Szár – Hajtástengely - szártagok, szárcsomók, szállítónyalábok 
Levél - levéllemez, levélnyél 
Virág - nőivarú, hímivarú, ivarszerv virág, pollen, virágpor 
Mag és termés - csíra, magfehérje 
 
Növények felépítése: 
Nyitva termő virágok felépítése 
Zárva termő virágok felépítése 
Kétszikűek felépítése 
Egyszikűek felépítése 
Fás szárú növények felépítése 
Lágyszárú növények felépítése 
 

A NÖVÉNYEK ÉLETJELENSÉGEI 
Növények életjelenségei: 
Nyitvatermő virágok életjelenségei 
Zárvatermő virágok életjelenségei 

A NÖVÉNYEK ÉLETJELENSÉGEI 
Növények életjelenségei: 
Egyszikű növények életjelenségei 
Kétszikű növények életjelenségei 
Növények egyedfejlődése 
 

NÖVÉNY – ÉS KÖRNYEZETTAN 
Növényeket érintő környezetszennyezések: 
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 
Műtrágyák 
Műanyagok és műanyagból készült tárgyak  
Újrafeldolgozott műanyagok és műanyag tárgyak 
Szennyezőanyag-kibocsátás 
- Zaj- és rezgéskibocsátás, sugárzás 
Élőhelyek megszűntetése, felszabdalása 
- Természeti erőforrások készletének változása 
Környezeti elemek létének megszűntetése, 
Területhasználat változás 

 

  



 

Félévi és tanév végi vizsgakövetelmények készségfejlesztő iskola 

KÖVETELMÉNYEK A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
Az egyéni képességeknek megfelelően, 
 

 Tudjon alkalmazkodni a kommunikációs helyzetekhez, tartsa be a 
normákat, illemszabályokat. 

 Legyen képes /segítséggel/ beszédének formai és tartalmi elemeinek 
összehangolására. 

 Legyen /minimális/ olvasás- írás készsége. 
 Rövid szövegről tudjon beszámolni szóban és/ vagy írásban. 
 Legyen képes / segítséggel/ helyzetekben eligazodni. 

 

 
Az egyéni képességeknek megfelelően, 
 

 Tudjon alkalmazkodni a kommunikációs helyzetekhez, 
tartsa be a normákat, illemszabályokat. 

 Legyen képes beszédének formai és tartalmi elemeinek 
összehangolására. 

 Rövid szövegről tudjon beszámolni szóban és/ vagy írásban. 
 Olvasást és írást egyre nagyobb önállósággal, legyen képes 

információ szerzés- és átadás használni. 
 A megszerzett ismeretek segítségével, egyre nagyobb 

önállósággal legyen képes helyzetekben eligazodni, 
döntéseket hozni. 

 

 



  

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
Egyéni képességnek megfelelően 

 
 Legyenek alapszintű egészségügyi ismeretei. 
 Segítséggel legyen tájékozott az egészségmegőrzés és a környezettel 

való törődés témakörében. 
 Ismerje a kulturált megjelenés formáit. 
 Legyen fogalma az ember környezetátalakító tevékenységéről, a 

környezetvédelemről. 
 

 
Egyéni képességnek megfelelően 
 

 Legyen egyre önállóbb az egészségügyi ismeretek alkalmazásában, 
ismerje a segítségkérés módjait. 

 Legyen tájékozott az egészségmegőrzés és a környezettel való 
törődés témakörében. 

 Ismerje a kulturált megjelenés formáit és legyen tisztában 
fontosságával. 

 Ismerje a környezetvédelem mindennapi gyakorlatát. 
 



 

  

Állampolgári ismeretek 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
Egyéni képességnek megfelelően  
 

 Ismerje személyes adatait. 
 Jogok, feladatok, kötelességek ismerete. 
 Ismerje szűkebb környezetét, tudjon benne tájékozódni. 
 Rendelkezzen alapvető közlekedési ismeretekkel. 
 Ismerje a legfontosabb ünnepeket és azok tartalmát. 

 

 
Egyéni képességnek megfelelően  
 

 Ismerje személyes adatait, hivatalos dokumentumait. 
 Jogok, feladatok, kötelességek tartalmának ismerete. 
 Ismerje szűkebb környezetét, egyre önállóbban tudjon benne 

tájékozódni. 
 Rendelkezzen alapvető közlekedési ismeretekkel, gyakorlattal. 
 Ismerje a legfontosabb ünnepeket és azok tartalmát, alkalmazza a 

tanult viselkedési formákat. 



  

Digitális kultúra 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 Legyen képes a számítógépet és a megismert eszközök használata. 

 Tudjon kapcsolódni az internetre (segítséggel), tartalmakat keresni. 

 Az eszközöket célszerűen és biztonságosan működtetni. 

 Telefon használatának megismerése (vezetékes, mobil és 
számítógépes lehetőségek megismerése). 

 Nyomtatni, fénymásolni (segítséggel) 

 E-mail cím létesítése, levelezés megismerése. 
 

 Legyen képes a számítógépet és a megismert eszközök használata, 
fokozódó önállósággal kezelés. 

 Tudjon kapcsolódni az internetre (segítséggel), tartalmakat keresni, 
letölteni. 

 Az eszközöket célszerűen és biztonságosan működtetni. 

 Telefon használatának megismerése (vezetékes, mobil és 
számítógépes lehetőségek megismerése). 

 Nyomtatni, fénymásolni (segítséggel). 

 E-mail cím létesítése, használata. Csetelés, levelezés 
gyakorlása.(telefon, számítógép használatával). 

 Honlapok használata. 

 Egyszerű dokumentum készítése (segítséggel). 
 



 

 

  

Számolás-mérés 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 Tudjon tájékozódni az otthona és az iskola környékén térkép 

segítségével. 
 Ismerje az időegységeket, mérési eszközöket, pénzérméket 

mutasson jártasságot használatukban. 
 Elemi szintű számológép használat. 
 Egyéni képességeknek megfelelő műveletvégzés 

 
 

 
 Egyre nagyobb önállósággal tájékozódjon otthona és az iskola 

környékén térkép alapján is. 
 Ismerje az időegységeket, mérési eszközöket, legyen gyakorlott 

használatukban. 
 Használja a számológépet, legyen gyakorlata a pénzhasználatban, 

pénzbeosztásban. 
 Egyéni képességeknek megfelelő műveletvégzés, fejlődjön becslési 

és önellenőrzési képessége. 
 
 



 

 

 

Testnevelés 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
- Sorakozás 
- Járások 
- Menetelés 

 
Labdás gyakorlatok: 

- Célba dobás (kosár, céltábla) 
 
Gimnasztikai gyakorlatok: 

- Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása. 
- Babzsák, labda, alkalmazásával végzett gyakorlatok 

vezényszavak, számolás, zene segítségével. 
- Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás, és ütemtartás 

figyelembe vételével. 
 

 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
- Sorakozás 
- Járások 
- Menetelés 
- Járás lábujjhegyen, sarkon, helyben járás, jelre elindulás, 

megállás. 
- Menetelés zenére, ritmustartás, ritmusváltás adott jelre. 

 
Labdás gyakorlatok: 

- Célba dobás (kosár, céltábla) 
- Labdavezetés (kézzel, ügyesebbek lábbal) cél felé, akadályok 

megkerülése. 
- Alsó-felső dobás labdavezetés az ügyesebb és ügyetlenebb 

kézzel. 
 
Gimnasztikai gyakorlatok: 

- Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása. 
- Babzsák, labda, alkalmazásával végzett gyakorlatok 

vezényszavak, számolás, zene segítségével. 
- Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás, és ütemtartás 

figyelembe vételével. 
 

 



 

 

 

Ének-zene 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

Népdalok, ünnepkörök dalai: 
- Együttműködni a daltanulásban. 
- Magyar dalok éneklése (általa választott dal) 
- Az alkalomnak megfelelő dalt előadni. Jeles ünnepekkel kapcsolatos 
dalok éneklése. 
A Himnuszt és a Szózatot felismerni. 
 
Ritmus- és hallásfejlesztés: 
- Ritmus, dallamtöredék alapján dal felismerése 

- Egyszerű táncok előadása, ének, lépés ritmusának összehangolása. 
 

Népdalok, ünnepkörök dalai: 
- Együttműködni a daltanulásban. 
- Magyar dalok éneklése (általa választott dal) 
- Az alkalomnak megfelelő dalt előadni. Jeles ünnepekkel kapcsolatos 
dalok éneklése. 
A Himnuszt és a Szózatot felismerni, énekelni. Toborzók éneklése. 
 
Ritmus- és hallásfejlesztés: 
- Dallam és tempó követése. 
- Ritmus, dallamtöredék alapján dal felismerése 

- Egyszerű táncok előadása, ének, lépés ritmusának összehangolása. 

 

Zenehallgatás: 

- Műdal hallgatása, kedvenc dalok megtanulása, együtt éneklése az 
előadóval. 

 



  

Ábrázolás-alakítás  
 

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 
Vizuális ábrázolás: 
- Önállóan használni a festés és a rajzolás eszközeit. 
- Saját élmények megörökítése színek hangulati kifejezőerejének 
alkalmazásával. 
- Illusztráció készítése különböző irodalmi alkotásokhoz (vers, mese). 
 
Komplex-alakító tevékenységek: 

- Kéreg-termény kompozíció. 
- Ünnepi papírdekoráció. 

 

Vizuális ábrázolás: 
- Önállóan használni a festés és a rajzolás eszközeit. 
- Saját élmények megörökítése színek hangulati kifejezőerejének 
alkalmazásával. 
- Illusztráció készítése különböző irodalmi alkotásokhoz (vers, mese). 
- A látható valóság rajzolásának tökéletesítése, rajzolás modell 

után: 

o gyümölcsök, virágok, 

o tájábrázolások, 

o portré (fej), 

o emberalak, 

o mozdulatok pontos megfigyelése és lerajzolása. 
 
Komplex-alakító tevékenységek: 

- Kéreg-termény kompozíció. 
- Ünnepi papírdekoráció. 
- Díszszalvéta pecsételéssel, nyomdázással. 
- Papírkompozíció: üdvözlő kártya. 

 
 



 

 

Életvitel és gyakorlat 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

Egyéni képességekhez mérten! 
 
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők: 

- Önkiszolgálás, testápolás, öltözködés fázisai, eszközei. 
- Ruhaválogatás az évszaknak megfelelően. 

 
Háztartás: 

- A konyha berendezése, a berendezések funkciója, 
rendeltetésszerű használata. 

 
Gondozási feladatok: 

- Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, ájulás, vérzés, 
epilepsziás roham). 

- Teendők baleset esetén. 
- Szituációs gyakorlatok: segítség kérése, telefonálás, társalgás 

különböző korosztályok tagjaival (viselkedés orvosi vizsgálat 
és kórházi látogatás során, látogatás idősek otthonában, 
ajándékozás, kedveskedés a gondozottaknak). 

 

Egyéni képességekhez mérten! 
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők: 

- Önkiszolgálás, testápolás, öltözködés fázisai, eszközei. 
- Ruhaválogatás az évszaknak megfelelően. 
- Saját ruhanemű gondozása, ruhajavítás. 
- Irányítással a mosás előkészítése, mosóporok hatása, öblítés fázisai 

(zokni, zsebkendő, fehérnemű). 
- Személyes környezete gondozása. 

 
Háztartás: 

- A konyha berendezése, a berendezések funkciója, rendeltetésszerű 
használata. 

- Kisebb javítások elvégzése (gombfelvarrás, fércelés, 
-  tűbefűzés, szegőöltés). 
- Mosogatás. 
 

Gondozási feladatok: 
- Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, ájulás, vérzés, epilepsziás 

roham). 
- Teendők baleset esetén. 
- Szituációs gyakorlatok: segítség kérése, telefonálás, társalgás különböző 

korosztályok tagjaival (viselkedés orvosi vizsgálat és kórházi látogatás 
során, látogatás idősek otthonában, ajándékozás, kedveskedés a 
gondozottaknak). 

- Szerepjáték: csecsemőápolás (fürdetés, etetés, öltöztetés, sétáltatás). 
 

Vásárlás, fogyasztóvédelem: 
- Egyéni szint alapján egy vagy néhány dolgot önállóan vásárolni. 
- A vásárlás megtervezése, üzlet kiválasztása.



 

Gyakorlati képzés előkészítése 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

Egyéni képességekhez mérten: 
- ismerje személyi adatait 
- rendelkezzen alapvető helyismerettel 
- ismerje a legfontosabb személyes iratait 
- eszközhasználat 
- összehasonlítás fiúk-lányok 
- családi, baráti viszonyok 

Egyéni képességekhez mérten: 
- személyes adatok 
- önismeret, egyén helye a társadalomban 
- munka, munkabér, munkavégzés 
- eszközhasználat 

 


