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I. A házirend elkészítésének jogszabályi alapjai:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet



Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012.
(VIII. 28.)



2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról



17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

II. A házirend célja és feladata
A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének
megszervezését.
III. A házirend hatálya
A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek,
hozzátartozóinak, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn
kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola
szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a
házirend előírásait.
A

házirendet

kétévente

felül

kell

vizsgálni.

Módosítását

kezdeményezheti

az

intézményvezető, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, az intézményi tanács. A házirend
tervezetet a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola
igazgatója készíti el. A házirend tervezettel kapcsolatosan az intézményi tanács és a
Diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol, majd az iskola nevelőtestülete fogadja el.
Ez a házirend 2019. szeptember 1-jétől lép hatályba.
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IV. A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az
iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe:
www.kapocsiskola.hu
A házirend egy-egy példánya megtekinthető:


az iskola könyvtárában;



az iskola nevelőtestületi szobájában;



az iskola igazgatójánál;



az iskola igazgatóhelyetteseinél;



az osztályfőnököknél;



a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,



az iskola honlapján



az iskola fenntartójánál.

A házirend egy példányát a szülők a beiratkozás alkalmával kapják kézhez. Aláírásukkal
igazolják, hogy a házirendet átvették, tudomásul vették, hogy betartják és betartatják
gyermekeikkel.
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
tájékoztatnia kell:


a tanulókat osztályfőnöki órán;



a szülőket szülői értekezleten.

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


a tanulókkal osztályfőnöki órán;



a szülőkkel szülői értekezleten.

V. Tanuló jogok
A tanulói jogviszonyból eredő jogok a beiratkozás után, az első tanév első tanítási napjától
megilletik a tanulókat. A diákönkormányzati választáshoz való jogot a harmadik tanév
megkezdésétől gyakorolhatják tanulóink.
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A tanulóknak joga, hogy
-

biztonságos és egészséges környezetben, életkorának és fejlettségének, képességeinek,
érdeklődésének és adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,

-

emberi méltóságát iskolai környezetében ne érje sérelem, ne részesüljön testi
fenyítésben,

kegyetlen

vagy

megalázó

büntetésben/bánásmódban,

illetőleg

magánéletébe - családi élet, levelezés stb. – történő törvénytelen beavatkozásban,
-

tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és hozzájusson a jogai gyakorlásához
szükséges információkhoz, megismerje az iskola pedagógiai programját és a helyi
tanterv követelményeit,

-

az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot
tegyen és minden őt érintő kérdésben felvilágosítást kapjon,

-

érdemjegyeit az osztályzást követően megismerje, szakkörön, tanulmányi versenyen
részt vegyen, ezek létrejöttét kezdeményezze,

-

egyéni ügyeivel tanáraihoz, osztályfőnökéhez vagy az igazgatósághoz forduljon,

-

diákérdekeket érintő döntések meghozatalában képviselője útján részt vegyen,

-

választhat, illetve választható a diákönkormányzat képviselőjének, valamint minden
egyéb tanulóközösségi tisztségre,

-

egy nap maximum 2 témazárót írjon, a témazáró időpontját 1 héttel előbb ismerje,

-

dolgozatát 14 munkanapon belül kijavítsák,

-

az óra és a foglalkozások végét jelző csengetés után a szünetet az iskola szabályainak
betartásával töltse el,

-

kérelmére

a

jogszabályokban

meghatározott

eljárások

szerint

független

vizsgabizottság előtt számot adhat tudásáról,
-

szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon segítségért.
(Felmentést az értékelés alól csak szakértői vélemény alapján és a szülő írásbeli
kérésére kaphat. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A felmentési
jogával mindaddig élhet, míg felszerelését rendszeresen elhozza, házi feladatait
elkészíti, részt vesz a számára javasolt fejlesztő foglalkozásokon. Fentiek elmulasztása
esetén a felmentő határozat érvényét veszti.),

-

családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes
étkezésben részesüljön,

-

iskolai étkeztetést, napközit vegyen igénybe,
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-

térítésmentesen vegye igénybe a könyvtár szolgáltatásait (ingyenes könyvtárlátogatás,
kölcsönzés, a gyűjtemény helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata,
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól),

-

az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket az adott tanévre az iskola
könyvtárából kikölcsönözze (Kivételt képeznek ez alól azok a tankönyvek, atlaszok
stb., melyeket több tanéven keresztül használnak a tanulók). A több évfolyamra
készült könyveket, illetve azon tankönyveket, melyekből a tanulók – az iskolai
Pedagógiai

Programjában

szabályozott

rend

szerint

–

vizsgát

tesznek,

a

követelmények teljesítése után kell az iskolai könyvtárba visszajuttatni.
VI. Az iskola által elvárt viselkedési szabályok
Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy
-

rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi
feladataiknak, az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a
tanulásban,

-

a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal,

-

írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el, az elméleti tanulnivalókat minden
órára tanulják meg,

-

segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában,

-

betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat
rendelkezéseit,

-

tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint
tanulótársaik emberi méltóságát,

-

törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és
az iskolában dolgozó más felnőttekkel,

-

viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan,

-

legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudók, előzékenyek; a napszaknak
megfelelően köszönjenek; tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek
utasításait,

-

senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet, senkivel szemben ne
legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek,

-

védjék és óvják az iskola felszereléseit, létesítményeit, azokat rendeltetésszerűen
használják, ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is
figyelmeztessenek,
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-

tudjanak elszámolni a könyvtárból kölcsönzött könyvekkel és az állam által
térítésmenetesen biztosított tankönyvekkel (Az iskolából távozó tanulók esetében a
tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós
tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni. Az elveszett
vagy rongálás miatt könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasó
köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy a kártérítést megfizetni.),

-

az iskolába érkezve tartsák mobiltelefonjaikat, digitális eszközeiket kikapcsolt
állapotban a tanítási idő végéig, azokat csak a foglalkozást tartó pedagógus
engedélyével meghatározott célra és ideig kapcsolhatják be. (Engedély nélküli
használat esetén az osztályfőnök a szülőnek adja át a telefonkészüléket/digitális,
multimédiás eszközt; a tanuló a házirend XXII. pontja alapján fegyelmező
intézkedésben részesül. Az iskolába hozott digitális eszközökért az iskola nem vállal
felelősséget.)

-

az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek
meg (ne viseljenek feltűnő, nagyméretű ékszert, hajuk, körmük, arcuk ne legyen
festve, kerüljék a kirívó öltözéket: mély dekoltázs, átlátszó öltözet, túlzottan rövid
szoknya/sort, hasat láttató felsőrész, papucs),

-

az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz,
illetve sötét nadrág vagy szoknya, sötét cipő, Kapocs nyakkendő vagy sál) jelenjenek
meg,

-

az iskola hagyományait ismerjék meg és azok ápolásába alkotó módon kapcsolódjanak
be,

-

tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének
megőrzését szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek,

-

az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda
valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskola portáján,

-

társai és tanárai törvényileg biztosított személyiségi jogainak védelmében, a tanulók
külön engedély nélkül, az iskola területén mobiltelefonnal képeket, illetve
hangfelvételeket nem készíthetnek, fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és
engedélye nélkül felvételeket, filmeket nem rögzíthetnek,

-

a baleseteket, illetve a veszélyforrásokat azonnal jelentse,

-

az ebédlőben is tartsa be a kulturált viselkedés szabályait,

-

az iskola területén ne rágózzanak, ne hozzanak az iskolába szotyolát, tökmagot, olyan
ételeket, amelyek nehezen takarítható szemetet hagynak maguk után,
7

-

a tanulók testi épségét veszélyeztető eszközöket az iskola területére behozni tilos,

-

egészségre káros anyagok behozatala és használata tilos.

Iskolánkban súlyos jogellenességnek minősül a tanuló saját és mások testi és lelki
egészségének sértése, veszélyeztetése, más anyagi javainak eltulajdonítása.
VII. A pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken
elvárt tanulói magatartással kapcsolatos szabályok
Az iskolán kívüli rendezvényeken, programokon tilos az egészségre káros anyagok
használata, élvezete (energiaital, alkohol, cigaretta, drog), mások testi épségének
veszélyeztetése, személyiségi jogainak, emberi méltóságának megsértése.
Erdei iskolában, táborban a takarodó és ébresztő közötti időszakban a tanulók csak a kijelölt
szobákban tartózkodhatnak, illetve szükség esetén a nemüknek megfelelő mellékhelyiségben.
A rendezvényekre való utazás alkalmával a közlekedési eszközöket a kulturált viselkedési
szabályoknak megfelelően használják.
VIII. A tanulók közösségei
Osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll.
Az iskola minden tanulója a Diákönkormányzat tagja. Az osztály tanulói maguk közül két
küldöttet választanak az iskolai Diákönkormányzat diáktanácsába.
Diákkörök
Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A
diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.
A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző
tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői
munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején –
az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv
elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
A diákkörbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a
tanév végéig részt kell venniük.
Diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
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Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályok küldötteiből álló Diáktanács által
megválasztott vezetőség irányítja.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti. A
diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési, döntési jog gyakorlása előtt a
diákönkormányzatot segítő pedagógusnak ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat
vezetőségének véleményét.
Diákközgyűlés
Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. A
diákközgyűlés összehívásáért az iskola igazgatója a felelős. Az iskolai diákközgyűlésen
minden tanulónak joga van részt venni.
A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő pedagógus, valamint a diákönkormányzat
elnöke beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola
igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, a tanulói jogok helyzetéről és
érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.
IX. A tanulók és a szülők véleménynyilvánításának és tájékoztatásának rendje és formái
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról


az iskola igazgatója

-

az iskolai diákönkormányzat Diáktanács ülésén (meghívás szerint),

-

a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,

-

hirdetőtábláinkon;



az osztályfőnökök

-

az osztályfőnöki órákon és a reggeliző szünetekben folyamatosan tájékoztatják.

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, az aktuális feladatokról


az iskola igazgatója

-

a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején,

-

az üveges hirdetőbe és a bejárati ajtóra kitett kiírásokon,

-

körlevélben,

-

az iskola honlapján;



az osztályfőnökök

-

szülői értekezleten,

-

e-naplón keresztül,
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-

az üzenő füzetbe beírt vagy beragasztott információkon keresztül folyamatosan
tájékoztatják.

A szülőket a pedagógusok a tanulók fejlődéséről, egyéni haladásáról az alábbi módon
tájékoztatják:
-

a szülői értekezleten,

-

a fogadó órákon,

-

üzenő füzetben,

-

e-naplón keresztül.

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik útján közölhetik a hivatalos út betartása mellett a nevelőkkel,
osztályfőnökökkel, az iskolavezetéssel.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik útján közölhetik nevelőikkel, osztályfőnökükkel, a diákönkormányzatot
segítő pedagógussal, végül az iskola vezetésével.
A tanulók szabadon véleményt nyilváníthatnak az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett
az őket érintő kérdésekről. A vélemény nyilvánításának keretei az osztályfőnöki órák és az
diákönkormányzati ülések, alsó tagozatos tanulóknál egyes témákhoz kapcsolódóan a
szakórák és a 20 perces reggeliző szünetek.
X. Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok
Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ.
A szülők a rendszergazda által a KRÉTA felületen generált azonosítót és jelszót a
kapcsolattartásra megadott e-mail címükre kapják meg a KRÉTA üzenetküldő rendszerén
keresztül. Az első belépést követően a jelszót módosíthatják.
A szülők – megfelelő jogosultság birtokában – hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz,
megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a
mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó
különböző bejegyzéseket.
Az érdemjegy megszerzése után öt munkanapon belül a pedagógus rögzíti a Kréta
rendszerben az érdemjegyeket.
Az elektronikus naplót a pedagógusok értesítések, üzenetek küldésére is használják.
A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel
nyomtatott formában is közli.
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XI. Az iskola működési rendje
Az intézmény nyitva tartása
Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 7.30 órától 16.00 óráig tart. A szülők írásbeli
kérésére az alsó, (indokolt esetben felső) tagozatos gyermekeknek 6.30 órától 7.30 óráig, a
napközis tanulóknak, valamint az egész napos oktatásban részesülőknek 16.00 órától 17.00
óráig ügyeletet szervez az iskola egy erre a célra kijelölt tanteremben, nevelő felügyelete
mellett. A kérelmet a reggeli ügyeletre a tanév első hetében kell a szülőnek előterjesztenie.
A tanítás 7.55 órakor kezdődik. A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az
iskolában kell lennie. Az udvaron, illetve rossz idő esetén a termekben kell gyülekezni ½ 8 és
¾ 8 között. Udvari gyülekezés esetén előbb a felső tagozat, majd az alsó tagozat vonul az
osztálytermeikbe. A szülők a gyermekeiket az iskola külső kapujáig kísérhetik és a tanítást
követően is ott várhatják meg őket.
Napi tevékenységek
Az ebédelés minden esetben tanári felügyelettel, csoportosan történik. Az uzsonnát a tanulók
a tanulási idő után a napközis csoportban fogyasztják el.
A szünetekben a diákönkormányzat szervezésében a tanulók ügyeletet látnak el.
A szünetekben a hetesek a teremben maradnak.
A tanulók a tanári szobába az ügyeletesek kivételével nem mehetnek. Indokolt esetben
problémáikkal a tanári előterébe vezető folyosón kereshetik fel nevelőiket.
Az egész napos iskola 16 óráig tart.
A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az
osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát
tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az
iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
A 16 óra előtt szervezett egyéb foglalkozások alól az intézményvezető a szülő írásbeli
kérésére felmentheti a tanulót.
Beteg, lázas tanuló az iskolából egyedül nem mehet haza. A tanuló szülőjét értesíteni kell,
melyért az osztályfőnök/szaktanár/pedagógiai asszisztens a felelős.
Az iskolában és az iskolán kívül szervezett programokról, osztályprogramokról, versenyekről,
valamint ezek várható időtartamáról, résztvevőiről a szervezők az iskola vezetőségét az
eseményt megelőzően írásban értesítik.
Irodai ügyek intézése hétfőtől csütörtökig ½ 8-tól 9 óráig, illetve 15-16 óráig történhet,
pénteken ½ 8-tól 9 óráig. Diákigazolvány ügyintézés szerda 7:30-8:30.
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Az iskolával jogviszonyban nem állók előzetes bejelentés alapján kereshetik fel az irodákat, a
portás ez esetben felkíséri az illető személyt. Az iskola nyitva tartása alatt az épületben idegen
személy csak az iskola valamely dolgozójának kíséretében tartózkodhat.
A szülők az iskolavezetőséget, a nevelőket fogadó napon vagy előzetes megbeszélés alapján
egyeztetett időpontban kereshetik fel.
Az iskolába behozott, az oktatáshoz nem szükséges felszerelésekért, azokban okozott károkért
(játék, ékszer, mobiltelefon, stb.) az iskola nem vállal felelősséget.
Bombariadó esetén a tanulók előzetes szülői engedély alapján hazamennek, vagy csoportosan
átvonulnak a Kastélydombi iskolába.
Szünetek rendje
A tanulók az időjárástól függően az udvaron vagy az épületben töltik a szüneteket az
ügyeletes tanárok felügyeletével. Becsengetéskor már minden tanulónak a tanteremben kell
tartózkodnia. A szaktantermekbe (3-as, 4-es, 12-es, 11-es, 20-as, 40-es, 41-es tantermek és
tornaterem) csak a szaktanár engedélyével lehet belépni a tanárral együtt. A 40-es tanterembe
kizárólag a szaktárgyi felszerelést lehet bevinni.
A reggeliző szünetben a tanulók az órarenddel egy időben kihirdetett beosztás szerinti
tanteremben, vagy – a háromszori étkezésre befizetettek – az ebédlőben reggeliznek. Az első
és második évfolyam tanulói a tanteremben reggeliznek.
Csengetési rend
óra

tanítási óra
55

40

óraközi szünetek

1.

7 - 8 -ig

20 perces reggeliző szünet

2.

900 - 945-ig

15 perces udvari szünet

3.

1000 - 1045-ig

15 perces udvari/tízórai szünet

4.

1100 - 1145-ig

10 perces benti szünet

5.

1155 - 1240-ig

20 perces ebédszünet/ udvari szünet

6.

1300 -1345-ig

20 perces ebédszünet/ udvari szünet

7.

1405 - 1450-ig

5 perces benti szünet

8.

1455 – 1540-ig
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Rövidített órák csengetési rendje
óra

tanítási óra

óraközi szünetek

1.

755 – 835-ig

20 perces reggeliző szünet

55

35

2.

8 – 9 -ig

10 perces benti szünet

3.

945 – 1025-ig

10 perces udvari/tízórai szünet

4.

1035 – 1115-ig

10 perces benti szünet

5.

1125 – 1205-ig

20 perces ebédszünet/ udvari szünet

6.

1215 -1255-ig

20 perces ebédszünet/ udvari szünet

7.

1315 - 1355-ig

5 perces benti szünet

8.

1415 – 1455-ig

Rövidített órák csengetési rendje ünnepély esetén
óra

tanítási óra

ünnepély 755 – 835-ig

óraközi szünetek
20 perces reggeliző szünet

1.

855 – 935-ig

10 perces benti szünet

2.

945 – 1025-ig

10 perces udvari szünet

3.

1035 – 1115-ig

10 perces udvari/tízórai szünet

4.

1125 – 1205-ig

10 perces benti szünet

5.

1215 -1255-ig

20 perces ebédszünet/ udvari szünet

6.

1315 -1355-ig

20 perces ebédszünet/ udvari szünet

15

55

7.

14 - 14 -ig

8.

1500 – 1540-ig

5 perces benti szünet

Helyiséghasználat, területhasználat szabályai
A tanulók az iskola létesítményeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Tanuló az
intézményben felügyelet nélkül nem maradhat.
Vagyonvédelmi okokból az üresen hagyott termeket zárni kell.
A testnevelés órák előtt a tanulók becsengetésre öltözzenek át! A terembe csak tanári
kísérettel mehetnek. A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt,
nyakláncot, lógó fülbevalót.
A fitnesz parkot, a műfüves pályát és a strandröplabda-pályát csak tanítási órán, vagy az
iskola pedagógusa által felügyelt szabadidős tevékenység során lehet használni.
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Az ebédlő használata során mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait. Ebéd
után mindenki köteles az étkezéshez használt eszközöket a mosogatópulthoz vinni, asztalát a
következő ebédelők részére megterítve tisztán, rendben hagyni.
A tanulók kötelesek az iskola mellékhelyiségeit rendeltetésszerűen, a higiéniás előírásoknak
megfelelően használni.
A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat
a kerékpártárolóban helyezhetik el, biztonsági zárral ellátva. A kerékpártárolót mindenki a
saját felelősségére használhatja.
Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a kiírt időpontokban tart nyitva. A
könyvtár szolgáltatásait az iskolába beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe.
A könyvtári tagság a tanulói / dolgozói jogviszony megszűnéséig tart. A tanulói / dolgozói
jogviszony megszűnésekor a könyvtári tartozásokat rendezni kell.
Tanulók az iskola szertáraiban csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.
Az iskola berendezési tárgyait csak rendeltetésszerűen használhatják a tanulók.
A kazánház területére a tanulók testi épségüknek megőrzése érdekében nem mehetnek.
XII. Tanórán kívüli foglalkozások
A tanórán kívüli foglalkozások rendjéről a tanév első szülői értekezletén tájékoztatjuk a
szülőket.
Diákétkeztetés
Az iskola tanulói számára igény szerint napi egyszeri (ebéd) vagy háromszori étkezés (tízórai,
ebéd, uzsonna) biztosított. Az étkezési térítési díjakat az iskola által a házirendben
meghatározott módon kell befizetni.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a
tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a
tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével –
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minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt a szülők és a tanulók, valamint a
pedagógusok javaslatai, kérése alapján. A választott szakkörökre tanév végéig kötelező járni.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket iskolánkban minden tanévben megszervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik.
Témanapok
Iskolánkban évente ismétlődnek azok a témanapok, amelyek az egészségvédelemmel, az
elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket
dolgozzák fel. Minden tanévben rendezünk sportnapot is.
Osztálykirándulás
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy
alkalommal (1-1 napos/két napos) kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a
kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A kirándulásról
távolmaradó tanulók részére az iskolában foglalkozást szervezünk.
Erdei iskola
A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain
kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egyegy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai
foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az erdei
iskolából távolmaradó tanulók részére az iskolában foglalkozást szervezünk.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos
látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és
költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle
szabadidős programokat szervez (túrák, kirándulások, táborok, színházlátogatások stb.). A
tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük.
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XIII. Az iskola tanulói tisztségviselői
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:


az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,



az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,



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



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

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre
társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet
hagyjon.
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:


osztályonként két-két hetes



öko felelősök



diákügyeletesek

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.
A hetesek feladatai:


gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb.
az órát tartó nevelő utasításai szerint);



a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik;



az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a
fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,



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



ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe,
értesítik az igazgatóságot,



az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.

Az öko felelősök


tájékoztatják osztályukat az öko gyűlésen elhangzottakról,



segítenek az iskola tisztaságának fenntartásában

 részt vesznek a tisztasági verseny pontozásában
A diákügyeletes


reggel 7.30 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tart ügyeletet,



felügyel a házirend betartására az ügyeleti területén; viselkedésével példát mutat
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figyelmezteti, és jelenti az ügyeletes pedagógusnak a rendbontó, rongáló tanulókat.

XIV. A tanulók mulasztásának igazolása
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által tanítási időben szervezett rendezvényekről
való távol maradását szülői vagy orvosi igazolással igazolni. Orvosi igazolás esetén a szülő
ellátja kézjegyével az igazolást és eljuttatja az osztályfőnöknek, aki rögzíti az e-naplóban.
A szülő tanévenként 3 tanítási napról szóló távolmaradást igazolhat. Indokolt esetben – a
szülő kérésére - osztályfőnöki igazolásként 3 tanítási nap engedélyezhető.
A tanuló számára ennél hosszabb időre előzetes távolmaradási engedélyt – ha a távol maradás
előre látható okból következne be - a szülő írásban kérhet. A kérelmet legkésőbb a hiányzás
első napját megelőző 10. napon kell benyújtani az iskola igazgatójának. Az engedély
megadásáról az igazgató dönt. A döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a tanuló
tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
Előzetes kérés elmulasztása esetén a mulasztás igazolatlan. Ilyen hosszabb távollét
engedélyezésére tanévenként egyszer van lehetőség.
A 8. évfolyamos tanulók a továbbtanulással kapcsolatos eseményekhez (iskolalátogatás, nyílt
óra) évente 2 alkalmat vehetnek igénybe.
Az iskolából való távol maradást a mulasztást követő 48 órán belül igazolni kell. Az igazolás
késedelmes bemutatásának következtében a mulasztás igazolatlanná válik.
A tanuló előre nem látható hiányzásáról a hiányzás első napján a szülő az
iskolát/osztályfőnököt telefonon, az iskola címén e-mailben értesíti, melynek során közölni
kell a hiányzás okát is.
Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés
idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az e-naplóba
bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni és amennyiben a késések
idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.
A szülő indokolt esetben, egy tanévben 3 alkalommal késést igazolhat 48 órán belül.
Annak a tanulónak, aki 250 igazolt és igazolatlan óránál többet mulasztott, és a tanév végén
nem osztályozható, a nevelőtestület osztályozó vizsga letételét engedélyezheti.
Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök jár el, s írásban
kezdeményezi a tankötelezettségre vonatkozó szabálysértési eljárás megindítását.
Igazolatlan mulasztás értesítésének eljárási rendje:


1 óra igazolatlan mulasztás esetén a szülőt,
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10 óra igazolatlan mulasztás esetén a szülőt, a gyermek lakó- és tartózkodási helye
szerint területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot és a Budapest Főváros
Kormányhivatal Kerületi Gyámhivatalát,



30 óra igazolatlan mulasztás esetén a Gyermekjóléti Szolgálatot és a Budapest Főváros
Kormányhivatalának Általános Szabálysértési Hatóságát,



50 óra igazolatlan mulasztásnál a gyermek lakó- és tartózkodási helye szerint
területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatalának Kerületi Gyámhivatalát
értesítjük.

XV. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége figyelmeztetni valamennyi tanulót,
ha saját maga vagy társa egészségét, testi épségét veszélyezteti.
Az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tűzvédelmi, balesetvédelmi és
katasztrófavédelmi előírásokat, a tiltott és az elvárható magatartásformákat. Valamennyi
foglalkozást vezető és tanórát tartó pedagógus az első tanítási órán, illetve foglalkozáson a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat ismerteti. A tanév folyamán szükség szerint
(pl.: új eszköz bevezetése, kirándulás stb.) ismételten felhívja a figyelmet a felmerülő
veszélyforrásokra.
A tanuló kötelessége, hogy
-

óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és
biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó
pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola
alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet
észlelt.

-

azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé
teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült.

-

megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában;

-

rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait,
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.

A tanulók évente egy alkalommal fogászati ellenőrzésen vesznek részt. A tanulók
szűrővizsgálatait minden tanév elején az iskolaorvos által összeállított „Iskola-egészségügyi
munkaterv” határozza meg. A kötelező védőoltásokat a tanulók előre bejelentett időpontban
megkapják, ha előzetesen a szülő az ehhez szükséges engedélyt megadta.
18

XVI. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási
kérdések
Választható tantárgy iskolánkban az etika, illetve hit- és erkölcstan. A 20/2012 182/a
paragrafus 3./ 5. bekezdés alapján a jelentkezés egy tanévre érvényes, évközben csoportot
módosítani nem lehet.
A két tannyelvű csoportokban az angol nyelv tanításához szükséges magasabb óraszámban
történő oktatás vállalásáról a szülők a beiratkozáskor írásban nyilatkoznak.
A nyelvi csoportokba sorolásról a szaktanárok véleményének figyelembevételével minden év
május 20-ig az intézményvezető dönt. Tanév közben a szaktanárok kezdeményezésére/a szülő
kérésére történhet csoportváltás.
Következő tanévre vonatkozóan csoportváltási kérelmet május 15-ig nyújthat be a szülő,
melyet a szaktanárok véleményeznek, és az igazgató dönt.
XVII. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:


osztályozó vizsga,



különbözeti vizsga,



javítóvizsga,



tantárgyi vizsgák, beszámolók,



pótlóvizsga.

A vizsgák időpontját az érintett tanulók szüleivel


osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két héttel,



javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor),



különbözeti vizsga esetén a vizsga szükségességének megállapításakor kell közölni.

Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
-

a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

-

engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
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-

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,

-

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

Az adott tanítási év/félév lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási
évben/félévben kell megszervezni, időpontjáról a tanulót és a szülőt két héttel előtte értesíteni
kell. Az osztályozó vizsga anyaga az adott tantárgy és az adott évfolyam követelményeinek
teljesítésére vonatkozik. Részletesen a mellékletben található.
Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja. Különbözeti vizsgát azokból a tantárgyakból kell tennie, amelyeket korábban nem
tanult.
Javítóvizsga
Az a tanuló, aki a tanulmányi követelményeket nem teljesítette a tanév végéig, augusztus
végén (augusztus 25-31. között) javítóvizsgát tehet.
Javítóvizsgát legfeljebb három tantárgyból lehet tenni.
A felkészüléshez szükséges anyagot az év végi bizonyítvánnyal együtt veszi át a tanuló. A
vizsga előtt az iskola egy alkalommal konzultációs lehetőséget biztosít a vizsgázó számára.
Tantárgyi vizsgák, beszámolók
A tantárgyi vizsgák objektív lehetőséget adnak a vizsgázónak számot adni életének egy
hosszabb szakaszában megszerzett tudásról. Az iskola Pedagógiai Programjának értelmében a
tanulók tantárgyi tudásukról kötelező módon vizsgarendszerben számolnak be.
A vizsgán/beszámolón nyújtott teljesítmény témazáró osztályzatnak megfelelő súllyal esik
latba az év végi osztályzat meghatározásánál.
Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból távol maradt, vagy a
vizsgája önhibáján kívül eső okok miatt megszakadt. A vizsga megismétlésére az intézmény
vezetője adhat engedélyt.
Vizsgákra vonatkozó általános szabályok
Vizsgabizottság összetétele:
Legalább három főből álló bizottság, amelynek, ha erre lehetőség van, legalább két olyan
pedagógus is tagja, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.
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A szóbeli és írásbeli anyagát, az elért vizsgaeredményt jegyzőkönyvben rögzítik a résztvevők.
A sajátos nevelésű igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázók számára – a szakvéleményben meghatározottak szerint –lehetővé kell tenni, hogy


több időt fordíthassanak a feladat átgondolására



az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használjanak



írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyenek,



szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyenek.

A vizsga megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul.
XVIII. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések,
továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó
díjazás szabályai
Ebédbefizetés rendje
Az étkezési térítési díjak befizetési és pótbefizetési időpontjáról az iskola honlapján és az
üveges hirdetőben tájékoztatjuk a szülőket. Ebédbefizetéskor az ingyenesen étkezőknek is
jelezni kell, hogy kérnek-e étkezést az adott hónapra.
A szolgáltató az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő
hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a szülő részére visszajuttatja, ha az
étkezést a szülő vagy a tanuló hiányzását megelőzően 1 nappal korábban, 9 óráig bejelentette.
A térítésmentesen étkezők hiányzás esetén kötelesek az étkezést lemondani!
Ebédlemondás
Telefonon: 296-1488, elektronikus levélben: etkezeslemondas@gesz.bp18.hu.
A következő tanítási nap étkezésének lemondását a 900óráig beérkezett jelzéssel tudja
elfogadni a GESZ.
A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
A tanulók tanítási órákon, a szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásainak
vagyoni jogára az iskola nem tart igényt, azok a tanuló tulajdonát képezik. Amennyiben az
iskola folyosói dekorációjához, iskolai kiállításokhoz felhasználásra kerülnek, a tanulói
jogviszony megszűnése után az iskola a tanuló részére visszaadja.
XIX. A szociális és egyéb juttatások megállapításának és felosztásának elvei
Iskolánk jelenleg nem jogosult szociális támogatás nyújtására.
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A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről (amennyiben erre az iskola
jogosult) az intézményvezető – az osztályfőnök és a diákönkormányzat véleményének
kikérése után - dönt.
A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló, akinek egyik vagy mindkét
szülője munkanélküli; akit az egyik szülő egyedül nevel; akinél a család egy főre jutó havi
jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb munkabér 50%-t.
Étkezési támogatás
Kedvezményes étkezési támogatásban részesülhet a helyi önkormányzat vonatkozó
rendeletének megfelelően:


a nagycsaládos tanuló, ha a család három vagy több kiskorú gyermeket nevel és az
erről szóló nyilatkozatot leadta,



a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló (ha az érvényes
határozatot leadta),



a tartósan beteg tanuló (ha az érvényes határozatot leadta),



sajátos nevelési igényű – 3.számú Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság
véleményével rendelkező – tanuló.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 1-8. évfolyamon ingyenes
étkezésben részesülnek.
XX. Tankönyvtámogatás, tankönyvrendelés, ingyenes tankönyvhasználat elvei
Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyvek – a munkafüzetek, munkatankönyvek és
az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus kézikönyvek
könyvtári állományba kerülnek.
Az iskola a könyvtári állományból a vele jogviszonyban álló 3-8. évfolyamos tanulók,
valamint pedagógusok számára az adott tanévre rendelkezésre bocsátja a szükséges
tankönyveket és munkafüzeteket.
Az iskola tulajdonát képező tankönyveket megkímélt állapotban a tanuló köteles az utolsó
tanítási napon visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.
Rongálás vagy elvesztés esetén a tankönyvet a tanuló köteles pótolni, és könyvtári
állományba átadni!
A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig
tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen
kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába.
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XXI. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten


példamutató magatartást tanúsít,



vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,



vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,



vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,



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

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


szaktanári dicséret,



osztályfőnöki dicséret,



igazgatói dicséret



nevelőtestületi dicséret.

Az egész évben kiemelkedő tanulmányi munkát végzett tanulók tantárgyi/nevelőtestületi
dicséretben részesülnek, amelyet a tanuló bizonyítványába, törzslapjába, az e-naplóba kell
bejegyezni. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt
ért el, Kapocs díjban részesülhet, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt
vehet át.
Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, melyet az iskola
közössége előtt vehet át. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon,
bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. A kiemelkedő
eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget
csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
XXII. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Azt a tanulót, aki


tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,



vagy a házirend előírásait megszegi,



vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni.

Az iskolai büntetések formái:


bejegyzés az üzenő füzetbe



szaktanári figyelmeztetés – szóbeli
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szaktanári figyelmeztetés írásbeli – e-napló, e-ellenőrző



szaktanári intő, írásbeli, e-naplóban, e-ellenőrző



szaktanári rovó írásbeli, e-naplóban, e-ellenőrző



osztályfőnöki figyelmeztetés – szóbeli



osztályfőnöki figyelmeztetés írásbeli – e-napló, e-ellenőrző



osztályfőnöki intő – írásbeli – e-napló, e-ellenőrző



osztályfőnöki rovó – írásbeli – e-napló, e-ellenőrző



igazgatói figyelmeztetés – írásbeli – e-napló, e-ellenőrző



igazgató intő – írásbeli – e-napló, e-ellenőrző



igazgatói megrovás –írásbeli – e-napló, e-ellenőrző



nevelőtestületi figyelmeztetés – e-napló, e-ellenőrző



nevelőtestületi intő – írásbeli – e-napló, e-ellenőrző



nevelőtestületi megrovás – e-napló, e-ellenőrző

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
a vétség súlyától függően el lehet térni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:


az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;



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



a tanulók testi épségét veszélyeztető eszközök behozása az iskola területére;



a szándékos károkozás;



az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;



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

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos
mértékét a körülmények figyelembevételével az iskola igazgatója határozza meg.
A tanuló fegyelmi felelőssége
A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. Ha a tanuló
kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal
fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés lehet:


megrovás,



szigorú megrovás,
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meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása (kivéve
szociális kedvezmények és juttatások),



áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba (amennyiben erre van lehetőség), vagy
iskolába (ha megegyezés történt a másik iskola igazgatójával),



eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,



kizárás az iskolából.

Tanköteles tanulóval szemben az eltiltás és a kizárás csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi
vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az
esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt
napon belül nem oldódik meg, a Kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát
kijelölni számára.
XXIII. Felvételi eljárás, valamint a sorsolás lebonyolításának és részletes szabályainak
meghatározása
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése értelmében iskolánk köteles felvenni azt a tanköteles tanulót,
akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található. Ha
iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is
teljesíteni tud, akkor a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ban foglaltak szerint járunk
el. Amennyiben iskolánk az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az
érintett csoportba tartozók között sorsolás útján döntünk.
A sorsolás lebonyolításának részletes szabályai a következők:
•

az intézményvezető kijelöli a háromtagú sorsolási bizottságot, akik elnököt választanak
maguk közül,

•

a sorsolásra meghívjuk a felvételi kérelmet benyújtó szülőket,

•

a sorsolás során a tanulók neve külön-külön lezárt borítékba kerül, s a jel nélküli
borítékok közül kerül kihúzásra a férőhelyek függvényében a felvételt nyert tanulók
neve,

•

a sorsolási bizottság elnöke felkéri az egyik szülőt a nevek kihúzására,

•

a felvehető létszámnak megfelelő számú cédula kerül kihúzásra,

•

a sorsolási bizottság elnöke ismerteti a kihúzott gyermekek nevét,

•

a sorsolásról jegyzőkönyv készül, melyet a háromtagú bizottság egyik tagja vezet,

•

a sorsolás eredményéről az intézményvezető a megjelenteket helyben, a távolmaradókat
írásban értesíti.
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MELLÉKLET
1. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Etika/Hit és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Civilizáció
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

FELSŐ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
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2. Tantárgyak követelményei évfolyamonként
Alsó tagozat
Angol nyelv két tannyelvű csoportok
A fejlesztés várt eredményei az első évfolyam végén:
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést,
kis segítséggel megérti az egyszerű utasításokat.
Alapvető szókincse van (iskolai tárgyak, színek, számok, állatok, gyümölcsök, zöldségek,
ruhadarabok, évszakok nevei).
Pár szavas mondatokat használ a bemutatkozás során.
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, tevékenységgel reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban.
Megérti az illusztrációval, testbeszéddel erősen alátámasztott rövid szövegek jelentését.
Segítséggel el tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, magnó, video stb.) hallott
egyszerű szöveghez tartozó feladatokat.
Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. (3-3)
A fejlesztés várt eredményei a második évfolyam végén:
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést,
megérti az egyszerű utasításokat.
Alapvető szókincse van (iskolai tárgyak, bútorok, színek, számok, vadállatok, házi állatok,
gyümölcsök, zöldségek, ruhadarabok, testrészek, évszakok nevei).
Egyszerű mondatokat használ a bemutatkozás során. (I’m…, I have got…, I can…)
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel
reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban.
Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott rövid szövegek jelentését.
El tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, magnó, video stb.) hallott egyszerű
szöveghez tartozó feladatokat.
Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. (6-6)
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A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén:
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést,
az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.
Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket
alkot.
A tanuló szókincse kb. 500 aktív, 200 passzív szóból, kifejezésből áll.
Az alábbi nyelvi szerkezeteket tudja használni:
-

a ’to be’ ige jelen idejű állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

there is / there are szerkezet állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

egyszerű jelen idő

-

folyamatos jelen idő,

-

birtokos névmási jelzők,

-

birtokviszony: ’s

-

a ’have got’ állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

helyre vonatkozó elöljárószók,

-

időre vonatkozó elöljárószók,

-

időpontok kifejezése,

-

gyakoriságot kifejező határozószók,

-

időhatározók,

-

a ’can’ segédige állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

tőszámnevek,

-

főnevek egyes és többes száma,

-

rendhagyó főnevek többes száma,

-

melléknevek, nemzetiségek,

-

kötőszavak: and, but, because,

-

mutató névmások,

-

határozott, határozatlan névelők,

-

személyes névmások,

-

határozatlan névmások,

-

kérdőszavak.
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A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén: (A szakasz végére az elérendő cél a
KER szerinti A1-es szint.)
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az
ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.
Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.
A tanuló szókincse kb. 700 aktív, 500 passzív szóból, kifejezésből áll.
Ismerje és képes legyen alkalmazni az alábbi nyelvi szerkezeteket:
-

a ’to be’ ige jelen idejű állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

there is / there are szerkezet állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

egyszerű jelen idő,

-

folyamatos jelen idő,

-

a ’to be’ létige múlt idejű állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

a ’going to’ szerkezet,

-

néhány egyszerű múlt idejű rendhagyó ige,

-

egyszerű múlt idő,

-

birtokos névmási jelzők,

-

birtokviszony: ’s

-

a ’have got’ állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

az ’of’ használata,

-

helyre vonatkozó elöljárószók,

-

időre vonatkozó elöljárószók,

-

időpontok kifejezése,

-

gyakoriságot kifejező határozószók,

-

időhatározók,

-

a ’can’ segédige állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

tőszámnevek, sorszámnevek,

-

főnevek egyes és többes száma,

-

rendhagyó főnevek többes száma,

-

megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek,

-

a ’some’ és az ’any’ használata,

-

a ’much’ és a ’many’ használata,
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-

melléknevek, nemzetiségek,

-

melléknevek fokozása,

-

hasonlító mondatok melléknevekkel, az ’as…as’ használta,

-

kérdőszavak

-

kötőszavak: and, but, because, or, so

-

mutató névmások,

-

határozott, határozatlan névelők,

-

személyes névmások,

-

határozatlan névmások.

Angol nyelv emelt óraszámú csoportok
A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén (KER szintben nem megadható):
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az
egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri
egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján
egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot.
Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.
A tanuló szókincse kb. 500 aktív, 400 passzív szóból, kifejezésből áll.
Az alábbi nyelvi szerkezeteket tudja használni:
-

a ’to be’ ige jelen idejű állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

there is / there are szerkezet állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

egyszerű jelen idő,

-

folyamatos jelen idő,

-

birtokos névmási jelzők,

-

a ’have got’ állító, tagadó és kérdő alakjai,

-

helyre vonatkozó elöljárószók,

-

időre vonatkozó elöljárószók,

-

időpontok kifejezése,

-

időhatározók,

-

a ’can’ segédige állító, tagadó és kérdő alakjai,
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-

tőszámnevek

-

főnevek egyes és többes száma,

-

melléknevek, nemzetiségek,

-

kötőszavak: and, but, because, or, so

-

mutató névmások,

-

határozott, határozatlan névelők,

-

személyes névmások,

-

kérdőszavak.

Ének-zene
A fejlesztés várt eredményei az első évfolyam végén:
A tanulók 40 angol népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal
emlékezetből

c’–d”

hangterjedelemben.

Csoportosan

bátran,

zengő

hangon

jó

hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után
könnyedén megtanulni.
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést,
tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). A
megismert

ritmikai

elemeket

tartalmazó

ritmusgyakorlatot

pontosan,

folyamatosan

szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik.
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat
szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik
hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és
örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.
A fejlesztés várt eredményei a második évfolyam végén:
A tanulók 40 magyar és angol népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó
játékokkal emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó
hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után
könnyedén megtanulni.
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést,
tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen
hangsúlyozzák.
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A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). A
megismert

ritmikai

elemeket

tartalmazó

ritmusgyakorlatot

pontosan,

folyamatosan

szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik.
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat
szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik
hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és
örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.
A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén:
A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből
a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is
éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok
élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat
rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva,
majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó,
kánon).
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt,
ritmussort alkotni. A 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik
kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és
csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan,
folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában
megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálják.
Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a
zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik formaérzékük, a formai
építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni.
Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. Az évfolyam
végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei
stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik.
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A fejlesztés várt eredményei e negyedik évfolyam végén:
A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből
a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is
éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok
élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat
rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva,
majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó,
kánon).
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt,
ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik
kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és
csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan,
folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában
megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálják.
Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a
zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik formaérzékük, a formai
építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni.
Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. A negyedik
évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve
a zenei stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik.
Etika/hit- és erkölcstan
A fejlesztés várt eredményei az első évfolyam végén:
A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól,
tisztában van legfontosabb személyi adataival. Ismeri társas viszonyainak alapvető
szerkezetét. Érzelmileg kötődik környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. Képes
kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival,
igyekszik különféle beszédmódokat tud alkalmazni. A beszélgetés során igyekszik betartani
az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. Érzi, hogy a
hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. Törekszik rá, hogy érzelmeit a
közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. Képes átélni a természet szépségét, és
érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért. Képes rá, hogy érzéseit,
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gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.
Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor
egészen más körülmények között élnek, mint ő. Meg tudja különböztetni egymástól a
valóságos és a virtuális világot.
A fejlesztés várt eredményei a második évfolyam végén:
A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól,
tisztában van legfontosabb személyi adataival.
Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét. Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a
körülötte élő emberekhez. Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve
kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. A beszélgetés
során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.
Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. Törekszik rá,
hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő
élővilágért.
Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli
eszközökkel kifejezze.
Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor
egészen más körülmények között élnek, mint ő.
Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.
A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén:
A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső
tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. Oda tud figyelni másokra,
szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos
beszélgetésbe.
Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer
olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon
feloldhatók.
Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és
sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és
kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.
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Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok
betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.
Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit
elődeink hoztak létre.
Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból
is rátekinteni. Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.
A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén:
A tanuló életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól,
és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. Képes az empátiára, tud figyelni másokra.
Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására.
Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és
sokfélék a szokásaik, a hagyományaik.
A szabályokat elfogadja, betartja.
Környezettudatos magatartásra törekszik.
Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.
Környezetismeret
A fejlesztés várt eredményei az első évfolyam végén:
A tanuló
–

képes az ember fő testrészeit megnevezni.

–

ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit

–

képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására

–

tiszteli az élővilágát, felismeri a természetvédelem fontosságát

–

tud tájékozódni az iskolában és környékén

–

felismeri az évszakok és napszakok váltakozásait

–

ismeri az időjárás elemeit

–

ismeri az időjáráshoz vett szokásokat

–

meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat

–

felismeri a halmazállapotokat

–

képes megfigyelései megfogalmazására
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A fejlesztés várt eredményei a második évfolyam végén:
A tanuló
– képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő testrészeket megnevezni;
– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit;
– képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására;
– tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát;
– tud tájékozódni az iskolában és környékén;
– felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az életmódbeli
szokásaihoz;
– ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; ismeri az
időjáráshoz illő szokásokat;
– képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok
csoportosítására tulajdonságaik szerint;
– felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között;
–

meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;

– felismeri a halmazállapotokat;
– egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű vizsgálatok és kísérletek
kivitelezésére;
– képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására;
– igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok magyarázatára.
A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén:
A tanuló
–

ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és

az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;
–

az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást

igénylő helyzetekben;
–

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

időtartamok becslésére;
–

képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti

jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;
–

képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül;

–

értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus

kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében;
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–

képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a

bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;
–

képes egy természetes életközösséget bemutatni;

–

képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az

információkeresésben és a problémák megoldásában.

A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén:
A tanuló
– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és
az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;
– az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást
igénylő helyzetekben;
– képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és
időtartamok becslésére;
– képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti
jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;
– képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül;
– értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus
kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében;
– képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a
bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;
– képes egy természetes életközösséget bemutatni;
– képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére,
ismeri az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartást;
– képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és
természeti értékét;
– képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az
információkeresésben és a problémák megoldásában.
Magyar nyelv és irodalom
A fejlesztés várt követelményei az első évfolyam végén:
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A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival,
alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A
kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének
udvarias nyelvi formáit. Legyen képes egyszerű, értelmes mondatok alkotására. Követhetően
számoljon be élményeiről, olvasmányai főbb elemeiről, eseményeiről. Szöveghűen mondja el
a memoritereket.
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen korosztályának megfelelő számú
szókinccsel. Biztos betű-felismerési, összevonási képességgel rendelkezzen. Ismert és
begyakorolt szöveget pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az
olvasottak lényegét. Másoláskor írástechnikai hiba elkövetése nélkül dolgozzon, jelölje a
mondatkezdést és a mondatzárást. A gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő
nagybetűt. Írása legyen rendezett.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat. Jelölje helyesen a j hangot 10-20
begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti
érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az
anyanyelvi képességek fejlesztése, és az irodalmi alkotások befogadása területén.
A fejlesztés várt eredményei a második évfolyam végén:
A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival,
alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A
kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének
udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően
számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra,
pontosságra, a tanult mondatfajtáknak megfelelő hangsúlyozásra törekvően olvasson fel.
Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és
alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j
hangot 30–40 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.
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Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti
érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az
anyanyelvi képességek és az irodalmi alkotások befogadása, fejlesztése területén.
A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén:
A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a
szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi
fordulatokat.
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös
élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket
együttműködő magatartással segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő
szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen
fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel
irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A
könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az
ismert kézikönyveket.
A memoritereket szöveghűen mondja el.
Adott vagy választott témáról képes legyen gondolatait érthetően, a tanult fogalmazási
ismereteit felhasználva, megfogalmazni.
Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja
felül, szükség esetén javítsa.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti
érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az
anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége
legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.
A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén:
A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a
szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi
fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.
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Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös
élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket
együttműködő magatartással segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő
szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen
fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel
irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A
könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az
ismert kézikönyveket.
A memoritereket szöveghűen mondja el.
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási
ismeretek alkalmazásával.
Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje
fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja
felül, szükség esetén javítsa.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti
érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az
anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége
legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.

Matematika
A fejlesztés várt eredményei az első évfolyam végén:
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.
Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
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Számelmélet, algebra
Számok írása, olvasása (20-as számkör).
Római számok írása, olvasása (I, V, X).
Számok helye a számegyenesen.
Számszomszédok értése.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása (20-as számkör).
Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.
Összeadás, kivonás szóban és írásban (20-as számkör).
Egyszerű szöveges feladat (nem önálló olvasás alapján) értelmezése, megjelenítése rajz
segítségével, leírása számokkal.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése (20-as számkör).
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.
A tanuló figyelme tudatosan irányítható.
Geometria
Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A hosszúság, az űrtartalom és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl,
l, perc, óra, nap, hét, hónap, év.
Mérőeszközök használata.
Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait segíteni,
együttműködni.
Függvények, az analízis elemei
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.
Statisztika, valószínűség
Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
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A fejlesztés várt eredményei a második évfolyam végén:
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.
Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.
Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számelmélet, algebra
Számok írása, olvasása (100-as számkör).
Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma.
Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).
Számok helye a számegyenesen.
Számszomszédok értése.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok képzése, bontása helyiérték szerint.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
A műveletek sorrendjének ismerete.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
Egyjegyű és kétjegyű számok megkülönböztetése.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.
A tanuló figyelme tudatosan irányítható.
Geometria
Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm,
m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek
között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.
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Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait segíteni,
együttműködni.
Függvények, az analízis elemei
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.
Statisztika, valószínűség
Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
A véletlen, biztos, lehetetlen fogalma.
A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén:
Gondolkodási és megismerési módszerek
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
Számelmélet, algebra
Számok írása, olvasása (1000-es számkör).
Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma 1000-es számkörben.
Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel,
előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása a 1000-es számkörben.
Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
Fejben számolás százas számkörben.
A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.
Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.
Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
Háromjegyű számok összeadása, kivonása; szorzás, osztás egyjegyű számmal írásban.
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Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés,
ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.
Függvények, az analízis elemei
Szabályfelismerés, szabálykövetés.
Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Geometria
Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, hl, g, t, másodperc. Átváltások szomszédos
mértékegységek között. Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük,
jellemzőik.
A test és a síkidom közötti különbség megértése. Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása,
jellemzői.
Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
Négyzet, téglalap kerülete. Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel,
területlefedéssel.
Valószínűség, statisztika
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak értelmezése.
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.
Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.
A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén:
Gondolkodási és megismerési módszerek
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
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A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számelmélet, algebra
Számok írása, olvasása (10 000-es számkör).
Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 000-es számkörben.
Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése
szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben.
Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
Fejben számolás százas számkörben.
A szorzótábla biztos ismerete a 100-as számkörben.
Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.
Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.
Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás kétjegyű, osztás egyjegyű számmal írásban.
Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés,
ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.
Függvények, az analízis elemei
Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése,
készítése.
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Geometria
Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Átváltások szomszédos
mértékegységek között. Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük,
jellemzőik. Kör fogalmának tapasztalati ismerete.
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A test és a síkidom közötti különbség megértése. Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása,
jellemzői. Gömb felismerése.
Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
Négyzet, téglalap kerülete. Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel,
területlefedéssel.
Statisztika, valószínűség
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak értelmezése.
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.
Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.
Informatikai ismeretek
Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata.
Egy rajzoló program ismerete; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. Együttműködés az
interaktív tábla használatánál.
Rajz és vizuális kultúra
A fejlesztés várt eredményei az első évfolyam végén:
Tudják a tanulók a tér viszonylatait, képességeikhez mérten, egyéni elképzeléseik szerint
kifejezni.
Legyenek képesek az emberi alak, a természetes és mesterséges formák jellegzetességeinek
megközelítő ábrázolására.
Ismerjék fel a vörös, sárga, kék, zöld, narancs, lila színeket, ábrázoljanak eseményeket,
élményeket, meséket jellegzetes színekkel és formákkal.
Tudják használni a megismert technikákat.
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a
tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete.
Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása,
rövid, egyszerű történet megformálása.
Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése.

46

A fejlesztés várt eredményei a második évfolyam végén:
Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő
értelmezése.
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek,
ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő,
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok
használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli
szükségletek felismerése.
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további
differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a
tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.
A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi
hatásának felismerése.
Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete.
Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása,
rövid, egyszerű történet megformálása.
A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak
elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.
A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.
A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete,
alkalmazása.
A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok
elsajátítása, alkalmazása.
Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése.
A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén:
Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő
értelmezése.
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Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek,
ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő,
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok
használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további
differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a
tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.
A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi
hatásának felismerése.
Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított
kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű
történet megformálása.
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete,
alkalmazása.
A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok
elsajátítása, alkalmazása.
Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése.
A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén:
Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő
értelmezése.
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek,
ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő,
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok
használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli
szükségletek felismerése.
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A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további
differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a
tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.
A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi
hatásának felismerése.
Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított
kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű
történet megformálása.
A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak
elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.
A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.
A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete,
alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges
viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív
internetes tevékenységek megismerése.
Technika életvitel és gyakorlat
A fejlesztés várt eredményei első évfolyam végén:
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. Alapvető
háztartási feladatok.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. A
hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi
megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. Életkori szintnek
megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás.
Anyagalakításhoz

kapcsolódó

foglalkozások

lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyag.
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megnevezése.

Célszerű

takarékosság

Építés mintakövetéssel és önállóan. Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök
biztonságos, balesetmentes használata. A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos
alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és
személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
A fejlesztés várt eredményei a második évfolyam végén:
A természeti, a társadalmi és a technikai környezet. Tapasztalatok az ember természetátalakító
(építő és romboló) munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros
sztereotípiák lebomlása.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. Alapvető
háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása
vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. Életkori szintnek megfelelő probléma
felismerése, problémamegoldás. Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos
alakítása. Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes
használata. A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. Elemi higiéniai és
munkaszokások

szabályos

gyakorlati

alkalmazása.

Aktív

részvétel,

önállóság

és

együttműködés a tevékenységek során.

A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén:
Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és
begyakorlása. Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése
tárgyalkotáskor). A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik
megállapítása

érzékszervi

megfigyelések

és
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vizsgálatok

alapján,

a

tapasztalatok

megfogalmazása. Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. Munkaeszközök célszerű
megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. Aktív részvétel, önállóság és
együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.

A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén:
Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és
begyakorlása. Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése
tárgyalkotáskor). A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik
megállapítása

érzékszervi

megfigyelések

és

vizsgálatok

alapján,

a

tapasztalatok

megfogalmazása. Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. Munkaeszközök célszerű
megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. A
kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.

Testnevelés és sport
A fejlesztés várt eredményei az első évfolyam végén:
1. Előkészítő és preventív mozgásformák:
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.
A testrészek megnevezése.
A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.
A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei.
Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence
középhelyzete beállítása.
Az iskolatáska gerinckímélő hordása.
A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.
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A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi
szempontjai ismerete.
Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.
Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése. A mozgás és a nyugalom
harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva.
2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák:
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű
kombinációkban a tér- és energia-befektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű
felhasználásával.
A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása
3. Manipulatív természetes mozgásformák:
A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a
vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.
Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.
A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.
A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.
4. Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban:
Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-3 mozgásformából álló egyszerű
tornagyakorlat bemutatása.
Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.
Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és
csoportban.
A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben.
A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.
5. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban:
A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek
ismerete.
Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve
játékban.
Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.
6. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban:
Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete.
Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő
kisjátékokban.
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A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség
felismerése.
A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél
fontosságának tudatosulása.
A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.
7. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban:
Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.
A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben.
A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése
8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban:
Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és azok
betartása.
Tudatos levegővétel.
Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.
Bátor vízbeugrás.
9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben:
Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.
A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos
viselkedési szabályának ismerete.
A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.
Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.

A fejlesztés várt eredményei a második évfolyam végén:
1. Előkészítő és preventív mozgásformák:
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.
A testrészek megnevezése.
A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.
A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei.
Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence
középhelyzete beállítása.
Az iskolatáska gerinckímélő hordása.
A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.
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A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi
szempontjai ismerete.
Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.
Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a nyugalom
harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva.
2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák:
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű
kombinációkban a tér- és energia-befektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű
felhasználásával.
A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása
3. Manipulatív természetes mozgásformák:
A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a
vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.
Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.
A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.
A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása
4. Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban:
Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű
tornagyakorlat bemutatása.
Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.
Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és
csoportban.
A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben.
A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.
5. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban:
A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek
ismerete.
Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve
játékban.
Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban
6. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban:
Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete.
Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő
kisjátékokban.
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A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség
felismerése.
A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél
fontosságának tudatosulása.
A sportszerű viselkedés jellemzőjének ismerete.
7. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban:
Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.
A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben.
A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.
Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak.
8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban:
Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és azok
betartása. A személyes felelősség tudatosítása.
Tudatos levegővétel.
Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.
Bátor vízbeugrás.
9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben:
Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.
A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos
viselkedési szabályának ismerete.
A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.
Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.

A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén:
1. Előkészítő- és preventív mozgásformák:
Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.
Pulzusmérés segítséggel.
A levezetés helyének és preventív szerepének megértése.
A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak kialakítása.
A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.
A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása.
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A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer
betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.
2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák:
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos
végrehajtása.
A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.
A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése.
3. Manipulatív természetes mozgásformák:
A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.
A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének
megerősödése.
A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.
A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.
4. Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban:
Részben önállóan tervezett 3-4 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is.
A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és
leugrás.
Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.
Gurulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil
egyensúlyi helyzet.
A tempóváltozások érzékelésében és követésében egyre nagyobb tapasztalat.
A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.
5. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban:
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra
törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.
A 3 lépéses dobóritmus ismerete.
A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve
játékban.
Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.
A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete.
A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése.
6. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban:
A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.
Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során.
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Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.
Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.
A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.
A sportszerű viselkedés értékké válása.
7. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban:
Előre, oldalra és hátra esés, tompítással.
A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.
A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.
Az saját agresszió kezelése.
Az önvédelmi feladatok céljának megértése.
8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban:
Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan.
Fejesugrással vízbe ugrás.
Az uszodai rendszabályok természetessé válása.
A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete.
9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben:
Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.
A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és
taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.
A

szabadidős

mozgásformák

önszervező

módon

történő

felhasználása

szabad

játéktevékenység során.
A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások
ismerete.

A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén:
1. Előkészítő- és preventív mozgásformák:
Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.
Önálló pulzusmérés.
A levezetés helyének és preventív szerepének megértése.
A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.
A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.
A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása.
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A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer
betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.
Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete és annak
alkalmazása a gyakorlatban.
2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák:
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos
végrehajtása.
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott
energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal.
A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.
A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok
mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete.
3. Manipulatív természetes mozgásformák:
A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.
A

manipulatív

természetes

mozgásformák

kombinálása

térben

és

szabályozott

energiabefektetéssel.
A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének
megerősödése.
A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.
A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.
4. Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban:
Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is.
A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és
leugrás.
Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.
Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben
viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.
A tempóváltozások érzékelése és követése.
A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete
5. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban:
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra
törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.
A 3 lépéses dobóritmus ismerete.
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A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve
játékban.
Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.
A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete.
A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése.
6. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban:
A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.
Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során.
Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.
Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése.
Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.
A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.
A sportszerű viselkedés értékké válása.
7. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban:
Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban.
Előre, oldalra és hátra esés, tompítással.
A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.
A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása.
A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.
A saját agresszió kezelése.
Az önvédelmi feladatok céljának megértése.
8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban:
Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan.
Fejesugrással vízbe ugrás.
Az uszodai rendszabályok természetessé válása.
A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete.
9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben:
Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.
A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és
taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.
A

szabadidős

mozgásformák

önszervező

módon

történő

felhasználása

szabad

játéktevékenység során.
A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások
ismerete.
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Informatika
A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén:
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére ismerje a számítógép
működését; ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat; tudja használni az
alapvető informatikai eszközöket; legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép
segítségével; tudjon készségfejlesztő számítógépes szoftvereket használni.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére tudjon készíteni egyszerű, rajzos és
személyhez kötődő dokumentumokat; legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára;
tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel; legyen képes animációk
megtekintésére; legyen képes a médialejátszó alkalmazására; legyen képes a személyekhez
vagy más tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó adatok kiválasztására, rögzítésére; legyen képes
közhasznú információforrások használatára.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel; ismerje az algoritmus
hétköznapi fogalmát; legyen képes problémák megoldására tanári segítséggel; tudjon
teknőcgrafikával ábrákat készíteni.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen képes egyszerű helyzetekkel
kapcsolatos kérdések megfogalmazására; legyen képes irányított módon információt keresni;
ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeit és kockázatait. A tanuló az
információs társadalom témakör végére ismerje a személyi információk és a személyes adatok
fogalmát; ismerje a netikett alapjait; ismerje a gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus
szolgáltatásokat.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár
tér- és állományszerkezetében; ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait; ismerje az elterjedt
dokumentumtípusokat; legyen képes a források azonosító adatainak megállapítására.
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Felső tagozat
Angolt emelt óraszámú csoportok
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén (A1 szintű nyelvtudás):
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az
ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után
elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek
lényegét, tartalmát.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.
A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén (A1 és A2 szint közötti nyelvtudás):
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az
ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű
hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, egyre bővülő szókinccsel kommunikál. Képes kommunikálni
néhány hétköznapi spontán helyzetben is.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
Megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén (A2 szintű nyelvtudás):
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben.
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el,
valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben
megtalálja a fontos információkat.
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén (A KER szintrendszer A2 és B1
szintje közötti nyelvtudás):
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A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára rendszeresen
előforduló, ismerős témákról folyik.
A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt mond,
érzelmeit kifejezi.
A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően beszélni. Az átadott információ lényegét
megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki.
Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegekben
az általános vagy részinformációkat.
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert,
hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már kezdenek megjelenni műfaji
sajátosságok és különböző stílusjegyek.
Angol nyelv két tannyelvű csoportok
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén (A1 szintű nyelvtudás):
A tanuló egyszerű, hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben.
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél,
valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben
megtalálja a fontos információkat.
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.
Ismerje, és többségében pontosan legyen képes alkalmazni a következő nyelvtani
szerkezeteket:
Az eddig tanultak tudatosítása, új fogalmak bevezetése jelen, múlt, jövő időben.
A létige jelen, múlt és jövő időben, állító, tagadó és kérdő alakban, az összes számban és
személyben.
A személyes névmások tárgyesete. Személyes névmások prepozíciókkal.
A határozott és határozatlan névelő további használata.
Mutató névmások különböző használatban.
Az állító és kérdő mondatok szórendje jelen és múlt időben. Kiegészítendő és eldöntendő
kérdések. Rövid és teljes válaszok.
Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek.
Főnevek többes száma. Néhány rendhagyó többes számú főnév.
A birtoklás és a birtokviszony kifejezésének különböző nyelvtani formái.
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A jelen és jövő idő kifejezése egyszerű és folyamatos jelen idővel.
Egyszerű és folyamatos múlt idő. Szabályos és rendhagyó igék.
Jövő idő kifejezése will és going to szerkezetekkel.
Az időhatározók helye a mondatban.
Modális jelentések kifejezése:
-

képesség,

-

engedély,

-

szükségesség,

-

tiltás.

Elöljárószók.
A legfontosabb kérdőszók.
Hangtani ismeretek:
-

egyes hangok kiejtése és fonetikus átírása,

-

szóhangsúly,

-

intonáció,

-

szóhangsúly és ritmus,

-

a múlt idejű igék helyes kiejtése.

Minőség és mennyiség kifejezése:
-

fizikai jellemzők,

-

kort jellemzők,

-

számok ezerig,

-

sorszámnevek,

-

dátum.

Az egyszerű angol mondat tipikus szórendje.
A leggyakoribb kötőszók.
Gyakoriság kifejezése.
A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén (A2 szintű nyelvtudás):
A tanuló egyszerű, hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben.
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél,
valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben
megtalálja a fontos információkat.
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Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.
A tanuló ismerje és legyen képes helyesen alkalmazni a következő nyelvi szerkezeteket:
-

Jövőbeni lehetőség (may, might, could).

-

Feltételes mód I., II. III (First Conditional, Second Conditional, Third Conditional).

-

Used to – a múltban szokásos cselekvés kifejezése.

-

Néhány igei szerkezet infinitive és –ing-es alakkal

-

Dátum kifejezése.

-

Igék közvetett és közvetlen tárggyal (give, take, show, offer, say, tell).

-

Igevonzatok

-

A Present Perfect és Present Perfect Continuous biztos használata és jelentései (just,
since, for, ever, never).

-

A célhatározó kifejezése főnévi igenévvel.

-

A tagadva kérdő mondatok (negative questions).

-

Az utánvetett kérdés (question – tags).

-

A műveltetés kifejezése a make, have, get segédigével.

-

A befejezett múlt idő (Past Perfect) képzése, használata.

-

Mozgással kapcsolatos prepozíciók további bővítése.

-

Páros kötőszók (either … or, neither …or, both…and).

-

Határozószók képzése –ly végződéssel.

-

A folyamatos múlt idő képzése, használata, összehasonlítása az egyszerű múlt idővel.

-

Folyamatos és egyszerű jelen pontos használata

-

Jövő idő kifejezése will, going to, Present Continuous szerkezetekkel

-

Hiányos segédigék jövő ideje (can és will be able to, must és will have to).

-

Szenvedő szerkezet egyszerűbb kifejezései jelen, múlt és jövő időben.

-

Óhajtás.

-

Függő beszéd.

-

Változó szóhangsúlyok.

-

Igék közvetett és közvetlen tárggyal.

-

A minőségi viszonyok árnyaltabb kifejezése.

-

Névmások (vonatkozó, általános és határozatlan).

-

Logikai viszonyok kifejezése (idő-, hely- és módhatározás).

A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
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A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról
folyik. A tanuló képes véleményét röviden megfogalmazni a mindennapi élet legtöbb
helyzetében. Stílusában és regiszterhasználatában igyekszik alkalmazkodni a kommunikációs
helyzethez. A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével
az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag
pontos. A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét a nagyrészt közérthető nyelven írt,
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. A tanuló több
műfajban rövid összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli
megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
A tanuló ismerje és legyen képes helyesen alkalmazni a következő nyelvi szerkezeteket:
-

Jövőbeni lehetőség (may, might, could).

-

Feltételes mód I., II. III (First Conditional, Second Conditional, Third Conditional).

-

Used to – a múltban szokásos cselekvés kifejezése.

-

Néhány igei szerkezet infinitive és –ing-es alakkal

-

Dátum kifejezése.

-

Igék közvetett és közvetlen tárggyal (give, take, show, offer, say, tell).

-

Igevonzatok

-

A Present Perfect és Present Perfect Continuous biztos használata és jelentései (just,
since, for, ever, never).

-

A célhatározó kifejezése főnévi igenévvel.

-

A tagadva kérdő mondatok (negative questions).

-

Az utánvetett kérdés (question – tags).

-

A műveltetés kifejezése a make, have, get segédigével.

-

A befejezett múlt idő (Past Perfect) képzése, használata.

-

Mozgással kapcsolatos prepozíciók további bővítése.

-

Páros kötőszók (either … or, neither …or, both…and).

-

Határozószók képzése –ly végződéssel.

-

A folyamatos múlt idő képzése, használata, összehasonlítása az egyszerű múlt idővel.

-

Folyamatos és egyszerű jelen pontos használata

-

Jövő idő kifejezése will, going to, Present Continuous szerkezetekkel

-

Hiányos segédigék jövő ideje (can és will be able to, must és will have to).

-

Szenvedő szerkezet egyszerűbb kifejezései jelen, múlt és jövő időben.

-

Óhajtás.

-

Függő beszéd.
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-

Változó szóhangsúlyok.

-

Igék közvetett és közvetlen tárggyal.

-

A minőségi viszonyok árnyaltabb kifejezése.

-

Névmások (vonatkozó, általános és határozatlan).

-

Logikai viszonyok kifejezése (idő-, hely- és módhatározás).

A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén (B1 nyelvi szint):
A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi beszédet, ha az számára
ismerős témákról folyik. A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi
élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik
a kommunikációs helyzethez. A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és
szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb
pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. A tanuló megérti a gondolatmenet
lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez
kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. A tanuló több műfajban
részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb
témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző
stílusjegyek.
A tanuló ismerje és legyen képes helyesen alkalmazni a következő nyelvi szerkezeteket:
-

A létige jelen, múlt és jövő időben, állító, tagadó és kérdő alakban, az összes számban
és személyben.

-

Az összes igeidő. Az igeidők pontos alkalmazása, új fogalmak bevezetése jelen, múlt,
jövő időben.

-

A személyes névmások tárgyesete. Személyes névmások prepozíciókkal.

-

A határozott és határozatlan névelő további használata.

-

Mutató névmások különböző használatban.

-

Az állító és kérdő mondatok szórendje jelen, múlt és jövő időben. Kiegészítendő és
eldöntendő kérdések. Rövid és teljes válaszok.

-

Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Mennyiség kifejezése.

-

Főnevek többes száma. Rendhagyó többes számú főnevek.

-

A birtoklás és a birtokviszony kifejezésének különböző nyelvtani formái.

-

A jövő idő kifejezése egyszerű és folyamatos jelen idővel.

-

A határozók helye a mondatban.
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-

Mértékhatározók és jelzők.

-

A jelzős szerkezetek.

-

Igenevek használata (főnévi, melléknévi, határozói)

-

Modális jelentések kifejezése: képesség, engedély, szükségesség, tiltás

-

Elöljárószók.

-

Fontosabb többszavas igék. (phrasal verbs)

-

Kérdőszók.

-

Szenvedő szerkezet

-

Függő beszéd

-

Feltételes mondatok összes típusa

-

Hangtani ismeretek:

-

egyes hangok kiejtése és fonetikus átírása,

-

szóhangsúly,

-

intonáció,

-

szóhangsúly és ritmus,

-

a múlt idejű igék helyes kiejtése.

-

Minőség és mennyiség kifejezése:

-

fizikai jellemzők

-

kort jellemzők,

-

számok ezerig,

-

sorszámnevek,

-

dátum.

-

Az egyszerű angol mondat tipikus szórendje.

-

A gyakoribb kötőszók.

-

Gyakoriság kifejezése.

Civilizáció
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését, geográfiai jellemzőit.
Ismeri a célnyelvi országok legfontosabb nemzeti és családi ünnepeit, szokásait, ezeket
összehasonlítja a magyarországiakkal.
Össze tud hasonlítani célnyelvi országokhoz, illetve hazánkhoz köthető népszokásokat,
hiedelmeket.
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A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, személyeket,
észreveszi az ok-okozati összefüggéseket.
Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit, szimbólumait, ezeket összehasonlítja
a magyarországiakkal.
Felismer célországokhoz köthető művészeti, zenei alkotásokat, ismer híres múzeumokat.
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
A tanuló be tudja mutatni a célnyelvi országok és Magyarország földrajzi fekvését,
felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit.
Ismeri a célnyelvi országok gazdasági fejlődésének legfontosabb állomásait, ennek az
életszínvonalra gyakorolt hatásait.
Célnyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a digitális médiumok segítségével.
Ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésének módját és a megemlékezések
szimbólumait.
Ismeri a sport jelentőségét, szerepét a célnyelvi országok és hazánk lakosságának életében.
Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
A tanuló be tudja mutatni a célnyelvi országok és Magyarország földrajzi fekvését,
felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit.
Időrendbe helyezi és összehasonlítja az azonos történelmi időszakok hazai és célnyelvi
országbeli meghatározó eseményeit, felfedezi az azok közötti összefüggéseket.
Célnyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a digitális médiumok segítségével.
Ismeri a célnyelvi országok és a hazai élet néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és
kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét.
Ismeri és bemutatja a célnyelvi országok és Magyarország legjelentősebb tudományostechnikai vívmányait, tudósait.
Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait.
Ének-zene
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
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Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 1 gregorián ének, 2 katonadal 1848–49-ből, 2
kánon) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és
egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként
továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb
gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és
megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott,
többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás)
megismerték.
A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal) és zenei szemelvényt
emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a
többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük,
metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb
gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és
megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott,
többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás)
megismerték.
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 4 műdal; 1
többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek
kifejezően csoportban.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami
készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei
anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
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Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához,
műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10
alkotás) megismerték, a hallott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 1 műdal, 2 XX.
századi zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami
készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei
anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához,
műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10
alkotás) megismerték, a hallott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.
Etika/hit- és erkölcstan
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is
felelős ezért.
Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban
megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket.
Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos
értékelésére.
Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy
időnként választania kell még a számára fontos értékek között is.
Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati
hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák
kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.
A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
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Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi
normákat.
Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási
hagyományokat.
Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést
mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében.
Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.
Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és
törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.
Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség
kialakulásának esetleges előjeleit.
Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan
viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.
Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek),
s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett
képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.
Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik,
nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják.
Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire.
Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor
képes reálisan felmérni a lehetőségeit.
Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az
értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget.
Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni.
Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.
Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik
alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi
szabályoknak.
Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket
kell tennie.
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Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal
felelősséggel is jár.
Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának
megőrzésére.
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami
konfliktusok forrása lehet.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
A tanulóban alakuljanak ki az európai identitás csírái.
Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik
alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi
szabályoknak.
Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket
kell tennie.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal
felelősséggel is jár.
Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának
megőrzésére.
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami
konfliktusok forrása lehet.
Hon- és népismeret
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos
gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles
személyeit. A tanulási folyamatban kialakul az egyéni, családi, közösségi, nemzeti
azonosságtudatuk.
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Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család
felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A megszerzett ismeretek birtokában
képesek lesznek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat.
Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó
népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét,
közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon
elsajátítják egy-egy jeles nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a
társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.
Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és
népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a tanulók számára, hogyan függ össze egy táj
természeti adottsága a gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus
kapcsolatban az ember a természettel.
Magyar irodalom
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete
említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. El tudja
különíteni a ritmikus szöveget a prózától. Felismeri a felező tizenkettesről, hogy az
ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb
összehasonlítást megfogalmazni János vitéz alakjáról. El tudja különíteni az egyszerűbb
versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni
néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, A Pál utcai fiúk), meg tudja különböztetni,
melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán,
tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert
témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető történetben párosítani
tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa
jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa
közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb
meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, megszemélyesítés, dal, rím, ritmus,
mítosz, motívum. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és
álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit.
A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
73

Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a
ritmikus szöveget a prózától. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a
felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és
Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós
alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6
mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben
és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány
hosszabb mű cselekményét (Toldi, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a
regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő
ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes
érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait
a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit
jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az
egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő
fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz,
motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és
álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit.
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe tud
sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző regénytípusok műfaji
jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni.
Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján.
Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány
jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji
és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait,
felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és
mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben,
megismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet,
logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a
mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a
közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi
kapcsolatok,

cselekedetek,

érzelmi

viszonyulások,
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konfliktusok

összetettségének

értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire
véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni.
Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella,
rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, tragédia, komédia, dialógus, monológ.
Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő fogalmak
valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az
ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.
Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét,
működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az
önálló, kritikus attitűd.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe tud
sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző regénytípusok műfaji
jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni.
Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján
(elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a
megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját,
meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a
zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít
képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő
szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl.
tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása).
Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep
különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a
drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások,
konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt
művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud
támaszkodni.
Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella,
rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia,
komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt,
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amely

a

következő

fogalmak

valamelyikéhez

illik:

fordulat,

retorika,

paródia,

helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.
Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó
műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi
szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi
szintje, az önálló, kritikus attitűd.

Magyar nyelv
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni,
adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek,
rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes
önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, levél, SMS, email stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a
szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési
stratégiákat

megismerni,

azokat

alkalmazni.

Képes

önálló

feladatvégzésre

információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával

az

(kézikönyvek és

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni,
hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is
alkalmazni. A tanuló ismeri a főbb beszélőszervek működését. Felismeri egyéni
közlésmódjának jellemzőit, megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre törekszik.
Felismeri, és hatásuk néhány szavas értékelésével megnevezi a hangutánzó, a hangulatfestő, a
többjelentésű, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat különböző szövegekben,
törekszik ezek használatára a szóbeli és írásbeli fogalmazásokban.
Képes megnevezni a helyesírási alapelveket, saját munkáiban felismeri a főbb helyesírási
alapelvek alkalmazásának eseteit, törekszik a tanult helyesírási szabályok alkalmazására.
A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
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A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni,
adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek,
rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes
önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (jellemzés stb.) szöveget alkotni.
Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a
szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési
stratégiákat

megismerni,

azokat

alkalmazni.

Képes

önálló

feladatvégzésre

információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával

az

(kézikönyvek és

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni,
hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek,
névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk
kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni
is.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is
alkalmazni.
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a
mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni,
ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti
mások cselekvésének mozgatórugóit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg
szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az
olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni,
állításait indokolni.
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Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza
az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti
írásjeleket.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a
mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni,
ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti
mások cselekvésének mozgatórugóit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg
szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az
olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni,
állításait indokolni.
Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza
az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti
írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb
mozaikszók helyesírásában.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és
elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően
statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.

Matematika
A fejlesztés várt követelményei az ötödik évfolyam végén:
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok megadása adott tulajdonság alapján.
Részhalmaz alkotása.
Két véges halmaz uniójának, metszetének megkeresése.
Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből és a matematika területéről, állítások
igazságtartalmának eldöntése.
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Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
Számelmélet és algebra
A természetes számok halmaza, a tízes számrendszer ismerete, számok írása, olvasása,
összehasonlítása.
Műveletek elvégzése, ellenőrzés, műveleti sorrend ismerete, zárójelek alkalmazása.
Egész számok, negatív számok ismerete, ellentett, abszolútérték meghatározása.
Törtszám és tizedestört fogalmának ismerete, törtekkel végzett műveletek elvégzése.
Számegyenes használata, koordináta-rendszer ismerete.
Mérés a gyakorlatban; mértékegységek (hosszúság, terület, űrtartalom, tömeg, idő),
mérőeszközök használata; becslés.
Osztó, közös osztók, többszörös, közös többszörösök keresése. Oszthatósági szabályok
megfigyelése.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel.
Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek használata.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása.
Sorozatok, függvények
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Egyszerű grafikonok értelmezése.

Geometria
Térelemek felismerése környezetünk tárgyain, pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík,
szögtartomány.
Szerkesztések elvégzése, körző, vonalzó használata. Szakasz másolása, merőleges és
párhuzamos egyenesek szerkesztése. Háromszög szerkesztése.
Kerület és terület mérése, mértékegységeinek ismerete, átváltása.
Téglatest és kocka felszínének, térfogatának számítása.
Statisztika, valószínűség
Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása.
Néhány szám számtani közepének (átlagának) kiszámítása.
Valószínűségi játékok és kísérletek végzése.
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A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok megadása adott tulajdonság alapján.
Részhalmaz alkotása.
Két halmaz uniójának, metszetének megkeresése. Számhalmazok és ponthalmazok
értelmezése, alkotása.
Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből és a matematika területéről, állítások
igazságtartalmának eldöntése.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
Számelmélet és algebra
Az egész számok halmaza, a tízes számrendszer ismerete, számok írása, olvasása,
összehasonlítása.
Műveletek elvégzése, ellenőrzés, műveleti sorrend ismerete, zárójelek alkalmazása.
Egész számok, negatív számok ismerete, ellentett, abszolútérték, műveletvégzés egész
számokkal.
Törtszám, racionális szám fogalmának ismerete, reciprok meghatározása,törtekkel végzett
műveletek elvégzése.
Számegyenes használata, koordináta-rendszer ismerete.
Mérés a gyakorlatban; mértékegységek (hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, tömeg, idő),
mérőeszközök használata, mértékegységek közötti átváltás.
Osztó, közös osztók, többszörös, közös többszörösök meghatározása, alkalmazása.
Oszthatósági szabályok megfigyelése, megfogalmazása. Prímszám, összetett szám
fogalmának ismerete.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása különböző
módszerekkel. Egyenes és fordított arányossság felismerése, számolási feladatok megoldása..
A százalék fogalmának megismerése, egyszerű számítási feladatok elvégzése.
Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek használata.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása.
Sorozatok, függvények
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályalkotás.
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Egyszerű grafikonok értelmezése, adatok gyűjtése, rendszerezése, grafikon készítés.

Geometria
Térelemek felismerése környezetünk tárgyain, pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík,
szögtartomány.
Szerkesztések elvégzése, körző, vonalzó használata. Téglalap, deltoid, háromszög
szerkesztése. Szakasz másolása, szög másolása, merőleges és párhuzamos egyenesek
szerkesztése, szakaszfelezés, szögfelezés, nevezetes szögek szerkesztése.
Háromszögek, négyszögek, sokszögek tulajdonságainak ismerete. Szabályos sokszögek.
A kör és részeinek ismerete.
Kerület és terület mérése, mértékegységeinek ismerete, átváltása.
Téglatest, kocka felszínének, térfogatának számítása.
Tengelyes tükrözés végzése, tengelyes szimmetria tulajdonságainak ismerete.
Tengelyes tükrös alakzatok felismerése, tengely meghatározása. tengelyes szimmetria
tulajdonságainak ismerete.
Statisztika, valószínűség
Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
Valószínűségi játékok és kísérletek végzése, az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
Gondolkodási és megismerési módszerek
Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek
értelmezése egyszerűbb esetekben.
Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.
Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számhalmazok és ponthalmazok használata, a halmazműveletek alkalmazása.
Számtan, algebra
Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre
vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes
és értelmes kerekítése.
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Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása
feladatmegoldás során.
A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös
többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés
szorzása egytagúval.
Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett
egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás
ábrázolása számegyenesen.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. Számtani sorozat felismerése.
Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, megrajzolása, a lineáris kapcsolatokról
tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.
Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról
adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző
típusú grafikonon.

Geometria
A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni.
Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső
szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a
feladatok megoldásában.
Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.
Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.
A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb) térfogatképleteinek ismeretében
ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek felszínét, térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
Valószínűségi

kísérletek

eredményeinek

értelmes

kiszámítása.
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lejegyzése,

relatív

gyakoriságok

Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos
és a lehetetlen eseményt.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
Gondolkodási és megismerési módszerek
Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek
értelmezése egyszerűbb esetekben.
Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.
Fagráfok használata feladatmegoldások során.

Számtan, algebra
Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre
vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése.,
helyes és értelmes kerekítése.
Számolás normálalakú számokkal.
Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása
feladatmegoldás során.
A legnagyobb közös osztó kiszámolása, a legkisebb pozitív közös többszörös számolása
prímosztók hatványalakjából.
Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés
szorzása egytagúval.
Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. Hatványozás
azonosságai.
Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett
egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás
ábrázolása számegyenesen.
A

betűkifejezések

és

az

azokkal

végzett

műveletek

természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
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alkalmazása

matematikai,

Összefüggések, függvények, sorozatok
Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Az egyenes és fordított arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról
tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.
Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról
adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző
típusú grafikonon.

Geometria
A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni.
Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső
szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a
feladatok megoldásában.
Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt, forgatott alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés
és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben. Középpontos hasonlóság ismerete,
megszerkesztése.
A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.
Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.
A tanult testek (háromszög és négyszög, szabályos sokszög alapú egyenes hasáb,
forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban
előforduló testek felszínét, térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
Valószínűségi

kísérletek

eredményeinek

értelmes

lejegyzése,

relatív

gyakoriságok

kiszámítása.
Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének,
eredményének megnevezése

Informatika
A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén:
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A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
-

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat
önállóan használni;

-

legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;

-

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;

-

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;

-

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;

-

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;

-

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;

-

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;

-

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;

-

ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és
mozgásgyakorlatokat;

-

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
-

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra
menteni;

-

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában
elhelyezni;

-

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterés bekezdésformázásokat;

-

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;

-

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót
készíteni;

-

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;

-

tudjon adatokat táblázatba rendezni;

-

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat,

-

tudjon különféle adatbázisokban keresni;

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
-

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;

-

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;

-

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;

-

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
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A tanuló az infokommunikáció témakör végére
-

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;

-

legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;

-

legyen képes a találatok értelmezésére;

-

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;

-

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;

-

legyen képes az interneten talált információk mentésére;

-

ismerje a netikett szabályait.

A tanuló az információs társadalom témakör végére
-

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;

-

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;

-

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;

-

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
-

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott
forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;

-

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz
szükséges információkat; el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a
lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén (két tannyelvű csoportok):
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
-

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat
önállóan használni;

-

legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;

-

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;

-

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;

-

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;

-

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;

-

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;

-

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;

-

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;
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-

ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és
mozgásgyakorlatokat;

-

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
-

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra
menteni;

-

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában
elhelyezni;

-

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterés bekezdésformázásokat;

-

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;

-

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót
készíteni;

-

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;

-

tudjon adatokat táblázatba rendezni;

-

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat,

-

tudjon különféle adatbázisokban keresni;

-

ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
-

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;

-

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;

-

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;

-

tudjon egyszerű programot készíteni;

-

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;

-

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.

A tanuló az infokommunikáció témakör végére
-

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;

-

legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;

-

legyen képes a találatok értelmezésére;

-

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;

-

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;

-

legyen képes az interneten talált információk mentésére;

-

ismerje a netikett szabályait.

A tanuló az információs társadalom témakör végére
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-

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;

-

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;

-

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;

-

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;

-

szerezzen

gyakorlatot

az

információforrások

saját

dokumentumokban

való

feltüntetésében.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
-

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott
forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;

-

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz
szükséges információkat; el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a
lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén (nem két tannyelvű csoportok):
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
-

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat
önállóan használni;

-

legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;

-

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;

-

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;

-

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;

-

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;

-

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;

-

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;

-

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;

-

ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és
mozgásgyakorlatokat;

-

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
-

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra
menteni;

-

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában
elhelyezni;
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-

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterés bekezdésformázásokat;

-

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;

-

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót
készíteni;

-

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;

-

tudjon adatokat táblázatba rendezni;

-

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat,

-

tudjon különféle adatbázisokban keresni;

-

ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
-

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;

-

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;

-

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;

-

tudjon egyszerű programot készíteni;

-

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;

-

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.

A tanuló az infokommunikáció témakör végére
-

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;

-

legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;

-

legyen képes a találatok értelmezésére;

-

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;

-

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;

-

legyen képes az interneten talált információk mentésére;

-

ismerje a netikett szabályait.

A tanuló az információs társadalom témakör végére
-

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;

-

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;

-

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;

-

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;

-

szerezzen

gyakorlatot

az

információforrások

feltüntetésében.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
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saját

dokumentumokban

való

-

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott
forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;

-

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz
szükséges információkat; el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a
lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.

A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén:
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
-

ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;

-

tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;

-

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
-

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;

-

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás
alapján elkészíteni;

-

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;

-

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;

-

tudjon bemutatót készíteni.

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
-

lássa át a problémamegoldás folyamatát;

-

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;

-

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;

-

tudjon kódolni algoritmusokat;

A tanuló az infokommunikáció témakör végére
-

legyen képes megkeresni a kívánt információt;

-

legyen képes az információ értékelésére;

-

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;

-

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;

-

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.

A tanuló az információs társadalom témakör végére
-

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;

-

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;

-

ismerjen megbízható információforrásokat;
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-

legyen képes értékelni az információ hitelességét;

-

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;

-

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;

-

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó
következményeit;

-

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;

-

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
-

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns
forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz;

-

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;

-

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata,
szövegalkotás);

-

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan
végrehajtani.

A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén:
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
-

ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;

-

tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;

-

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
-

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;

-

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás
alapján elkészíteni;

-

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;

-

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;

-

tudjon bemutatót készíteni.

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
-

lássa át a problémamegoldás folyamatát;

-

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;

-

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;

-

tudjon kódolni algoritmusokat;
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-

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;

-

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;

-

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján;

-

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.

A tanuló az infokommunikáció témakör végére
-

legyen képes megkeresni a kívánt információt;

-

legyen képes az információ értékelésére;

-

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;

-

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;

-

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.

A tanuló az információs társadalom témakör végére
-

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;

-

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;

-

ismerjen megbízható információforrásokat;

-

legyen képes értékelni az információ hitelességét;

-

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;

-

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;

-

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó
következményeit;

-

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;

-

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
-

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns
forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz;

-

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;

-

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata,
szövegalkotás);

-

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan
végrehajtani.

Biológia
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének
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összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.
Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai
sokféleség érték.
Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó
legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.
Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.
Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és
különbségeit.
Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.
Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.
Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.
Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.
Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osztály szintig).
Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.
Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.
Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok
fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.
Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket
végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.
Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
Legyen tisztában saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival.
Legyen tisztában a bőr és a mozgásrendszer felépítésével és alapvető működési
sajátosságaival.
Legyen tisztában a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai
problémáival.
Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az
egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait.
Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.
Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket
végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.
Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.
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Fizika
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre.
Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő,
ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt.
Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből,
célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak.
Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi
háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését.
Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére.
Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben
kulturáltan vitatkozni.
A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa.
Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud
lépni.
Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika,
értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából.
Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére.
Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos
ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.
Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések
felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket.
Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is
lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat.
Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni.
Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és
ezt konkrét példákon el tudja mondani.
Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs
mezője okozza.
A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési
forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is.
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Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való
kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a
hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát.
Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait.
Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával.
A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat
azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti
különbséget.
A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait
és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és
az ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja.
Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő.
A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén (8/1, 8/3-as csoport):
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre.
Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő,
ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt.
Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből,
célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak.
Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi
háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését.
Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére.
Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben
kulturáltan vitatkozni.
A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa.
Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud
lépni.
Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika,
értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából.
Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére.
Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos
ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.
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Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések
felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket.
Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is
lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat.
Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a
fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait.
Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való
kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a
hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát.
Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait.
Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával.
A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait
és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és
az ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja.
Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának
értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben.
Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást.
Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel.
Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség.
Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a
közegben.
Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a
legnagyobb.
Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör
részeit, képes legyen egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az
áramerősség mérésére.
Tudja, hogy az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség.
Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre.
A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni.
Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén (8/2, 8/4-es csoport):
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre.
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Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő,
ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt.
Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből,
célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak.
Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi
háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését.
Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére.
Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben
kulturáltan vitatkozni.
A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa.
Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud
lépni.
Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika,
értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából.
Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére.
Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos
ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.
Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések
felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket.
Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is
lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat.
Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a
fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait.
Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való
kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a
hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát.
Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait.
Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával.
A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait
és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és
az ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja.
Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának
értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben.
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Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást.
Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel.
Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség.
Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a
közegben.
Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a
legnagyobb.
Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör
részeit, képes legyen egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az
áramerősség mérésére.
Tudja, hogy az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség.
Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre.
A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni.
Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet.
Kémia
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem,
vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai
egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait,
módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.
Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület
tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló
anyagok biztonságos felhasználásának módjait.
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik.
Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet
kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság
kapcsolatát.
Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a
halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető
különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.
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Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt
keresni,

és

tudja

ennek

eredményét

másoknak

változatos

módszerekkel,

az

infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni.
Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó
problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból
jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában.
Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával
kapcsolatos jelenségek elemzésekor.
Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével
kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem,
vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai
egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait,
módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.
Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület
tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló
anyagok biztonságos felhasználásának módjait.
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik.
Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet
kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság
kapcsolatát.
Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a
halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető
különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt
keresni,

és

tudja

ennek

eredményét

másoknak

változatos

módszerekkel,

az

infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni.
Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó
problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból
jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában.
Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával
kapcsolatos jelenségek elemzésekor.
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Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével
kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában.
Földrajz
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb
egységeiről (Ázsia, Amerika, Afrika és Ausztrália földrészeiről és a világtengerről, a
kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, valamint a világgazdaságban
kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, országairól).Ismerjék fel a földrajzi övezetesség
kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és törtvényszerűségeket. Legyenek képesek
alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására az egyes földrészekre
vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti jelenségekkel, társadalmi-gazdasági
folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok, országcsoportok helyét a világ
társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmigazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel a globalizáció
érvényesülését regionális példákban. Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági
folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének
érvényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság
lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.
Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen
kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban
tájékozódni a földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és
gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus
információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges
elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek
megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus
tájakat.
Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a
logikai térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti
tartalmakat kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a
köznapi életben a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat
más tantárgyak tanulása során is.
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Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy
későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket.
Topográfiai ismeretek:
Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Dél- és Keletafrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazonas- és Kongó-medence, Szahara,
Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel.
Amerika részei. Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi,
Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek Európa és annak kisebb-nagyobb
egységeiről (Észak- Atlanti- Dél- Közép- és Kelet Európa karakteres nagytájairól és tipikus
tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű ország csoportjairól,
országairól). Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal
szomszédos országok természet- és társadalom földrajzi sajátosságairól, lássák azok térbeli és
történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét.
Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről,
erőforrásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek
tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségével.
Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és
törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és
megfogalmazására Európa ország csoportjaira, tájaira jellemző természeti jelenségekkel,
társadalmi-gazdasági folyamatokkal, ismerjék fel az egyes országok, ország csoportok helyét
a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek, országok
társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel a globalizáció
érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének
jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. Értsék, hogy a hazai gazdasági,
társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy regionális folyamatokkal függenek
össze.
Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a
lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a
Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel,
hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.
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Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen
kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban
tájékozódni a földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és
gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus
információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges
elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek
megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus
tájakat.
Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a
logikai térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti
tartalmakat kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a
köznapi életben a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat
más tantárgyak tanulása során is.
Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy
későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket.
Topográfiai ismeretek:
Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.

Technika
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezet átalakító
tevékenységgel járó felelősség belátása.
Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről.
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű,
biztonságos használata.
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.
Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a
javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása.
A gyalogos közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés
szabályainak biztonságos alkalmazása.
A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
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Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezet átalakító
tevékenységgel járó felelősség belátása. Környezettudatosság.
Étkezés és egészség kapcsolatának felismerése, helyes megítélése. Tapasztalatok a
háztartással összefüggő munkatevékenységekről, gépek ismerete, balesetmentes használata.
Növényápolási ismeretek.
Munkavégzés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű,
biztonságos használata.
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.
Az elkészült produktumok (tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a javítás,
fejlesztés lehetőségeinek meghatározása.
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá
és célszerűvé válása.
A kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a vasúti közlekedés
szabályainak biztonságos alkalmazása.

A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus
életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek kialakulása.
A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek biztonságos
kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások
tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése.
Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során.
A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek
érzékelésének, becslésének képessége.
Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett.
A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
Tájékozottság a közlekedési környezetben. Tudatos közlekedési magatartás. A közlekedési
morál alkalmazása. Környezettudatos közlekedésszemlélet.
Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről,
pályaválasztási lehetőségek mérlegelése.
Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a munkahelyekről, ezek összevetése a személyes
tervekkel. Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése.
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A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése.
A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása.
Természetismeret
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
A tanuló ismerje fel a különböző anyagok, testek, folyamatok tulajdonságait. Tudatosuljon
benne, hogy ezek mennyiségekkel jellemezhetők. Szerezzen jártasságot a mérések
elvégzésében. Értse a tömeg és a sűrűség fogalmát a közöttük levő különbségeket.
Ismerje és hasznosítsa mindennapi életében a zöldség- és gyümölcsfélék táplálkozásban
betöltött szerepét. Rendelkezzen a növényi és állati eredetű termékek fogyasztásának elemi
szintű ismereteivel. Sajátítsa el a helyes fogyasztói magatartás alapelveit.
A tanuló ismerje legjellemzőbb termesztett növényeinket, a házi és ház körül élő állatokat,
tudja az ember életében betöltött szerepüket. Lássa az ember természetformáló tevékenységét
a kultúrnövények kialakulásában, és az állatok háziasításában.
Tudja jellemezni a legjelentősebb növény- és állatcsoportokat, alkalmazza a hierarchikus
rendszerezés elvét csoportosításuknál.
Rendelkezzen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok
ismeretével.
A tanuló képes legyen egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, ill.
csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni.
Értse a kölcsönhatás lényegét, ismerje fel a környezetében a kölcsönhatások különböző
típusait (termikus, mágneses, elektromos, gravitációs, kémiai, fény) és tudjon példát mondani
ezekre.
Tudja, hogy az energia mennyiség. Ismerje fel annak változásait, következményeit.
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
Tudja a bolygó, csillag és hold hasonlóságait és különbségeit.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek
jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában.
Ismerje és használja a földrajzi helymeghatározás különböző módszereit.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerés iránt. Az internet és a könyvtár segítségével
bővítse tudását. Fejlődjön ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási képessége, feladatmegértő- és
megoldó gondolkodása.
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Életkorának megfelelően biztonsággal használja a szaktudomány nyelvezetét (magyar és
angol nyelven is) a folyamatok, jelenségek értelmezésekor és az élőlények bemutatásakor.
Legyen képes önállóan, párban vagy kis csoportban prezentációt készíteni, projekteket
megvalósítani.
A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
A tanuló tudja, hogy milyen életterek vannak, ismerje legfontosabb tulajdonságaikat, lássa az
élővilág életében betöltött szerepüket, jelentőségüket.
Ismerje az emberi test felépítését, működését, főbb életszakaszait, a serdülőkor változásait,
annak okait.
Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, törekedjen ezek elkerülésére, utasítsa el
függőséghez vezető szerek használatát.
Értse a betegségek megelőzésének fontosságát, tudja az időbeni orvoshoz fordulás szerepét a
gyógyulásban.
Ismerje a környezet és egészség kapcsolatát alapozódjon meg a higiénés kultúrája.
Alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere.
Rendelkezzen az elsősegélynyújtás elemi ismereteivel, legyen empatikus és segítőkész
embertársaival.
Formálódjon reális énképe, fejlődjön akaratereje, az, élete irányításában döntő szerepet kapjon
az erkölcsi értékrendnek való megfelelés.
Tudja a családi és társas kapcsolatok jelentőségét, sajátítsa el a konfliktus kezelésének
technikáit.
Vegyen részt egészségvédő programokban.
Alakuljanak ki a szemléleti térképolvasás készségei, és formálódjon az okfejtő térképolvasás
képessége.
A tanulónak alakuljon ki átfogó képe hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természetitársadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról.
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, az élő és élettelen környezeti tényezők
egymásrautaltságát az életközösség felépítésében, működésében. Lássa az életközösségeket
veszélyeztető tényezőket. Ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét, legjellemzőbb
természeti kincseit.
Tudjon egyszerű táplálkozási láncokat összeállítani, táplálkozási hálózatokat elemezni.
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Magyarország természeti szépségeinek, társadalmi eredményeinek megismerése erősítse a
tanuló kötődését a természethez és hazájához. Ismerje fel személyes felelősségét az értékek
létrehozásában és védelmében.
Értse a külső és belső erők felszínformáló szerepét. Érzékelje a természeti és társadalmi
folyamatok időléptéke közötti különbségeket.
Tudja jellemezni a legjelentősebb növény- és állatcsoportokat, alkalmazza a hierarchikus
rendszerezés elvét csoportosításuknál.
Hazai tájak és az élőlények bemutatása során alkalmazza a megismerési algoritmusokat.
Ismerje fel és tudja bizonyítani az élőlények vizsgálata során a környezet – szervezet életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket.
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait.
Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon
hozzá a fenntartható fejlődéshez.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek
védelmére.
Történelem
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori és középkori egyetemes kultúra élményszerű
megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének
személyes megélése.
A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka
értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása.
Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
felidézése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak,
amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk
megkülönböztetni.
Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok
döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
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Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők
együttesen befolyásolják.
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek
létfenntartását.
Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és
pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek
alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség
összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben
összekapcsolódnak.
Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen
képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők
csoportosítására

fő-

és

mellékszereplőkre,

illetve

a

valós

és

fiktív

elemek

megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges
kulcsszavakat, cselekedeteket.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből,
különböző médiumok anyagából.
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és
értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.
Legyen

képes

információt

gyűjteni

adott

témához

könyvtárban

és

múzeumban;

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és
kiselőadást tartani.
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai
számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket
megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni
vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe
vételére.
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A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar
kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való
tartozás élményének személyes megélése.
A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka
értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása.
Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
felidézése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak,
amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk
megkülönböztetni.
Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok
döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők
együttesen befolyásolják.
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek
létfenntartását.
Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és
pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek
alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség
összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben
összekapcsolódnak.
Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen
képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők
csoportosítására

fő-

és

mellékszereplőkre,
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illetve

a

valós

és

fiktív

elemek

megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges
kulcsszavakat, cselekedeteket.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből,
különböző médiumok anyagából.
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és
értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.
Legyen

képes

információt

gyűjteni

adott

témához

könyvtárban

és

múzeumban;

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és
kiselőadást tartani.
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai
számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket
megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni
vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe
vételére.

A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események
feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti
azonosságtudat kialakulása.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl.
technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi
tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése.
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak,
amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb
jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.
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Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1940-es évek közepéig. Legyen képes e
hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb
kérdéseinek felismerésére.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait,
történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő
fontosabb történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot
közvetlenül vagy közvetetten érintik.
Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási
körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok
széleskörű rendszere épült ki.
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi
mozgalmak és dokumentumok.
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és
lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel
hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet
tagjainak tekintendők.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek
alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani
a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen
képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert
jelenségeket, eseményeket összehasonlítani.
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és
kulcsszavakat.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket
megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen

képes

információt

gyűjteni

adott

témához

könyvtárban

és

múzeumban;

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni.
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és
kiselőadást tartani.
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A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
A modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a
jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl.
technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi
tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése.
A modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak,
amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani
ellentétes értékelésre.
Ismerje XX. század főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. Legyen képes
meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait,
történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő
fontosabb történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot
közvetlenül vagy közvetetten érintik.
Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási
körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok
széleskörű rendszere épült ki.
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi
mozgalmak és dokumentumok.
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és
lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel
hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet
tagjainak tekintendők.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek
alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani
a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból.
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Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket,
terrorizmust, munkanélküliséget.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen
képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert
jelenségeket, eseményeket összehasonlítani.
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és
kulcsszavakat.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket
megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen

képes

információt

gyűjteni

adott

témához

könyvtárban

és

múzeumban;

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni,
kiselőadást tartani, illetve érvelni.
Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és
médiapiac jellegzetességeit.
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és
kiselőadást tartani.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe
vételére, és tudjon ezekre reflektálni.
Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat,
valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit.
Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és
kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát.
Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve
egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási
lehetőségeket.
Rajz és vizuális kultúra
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során
a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban.
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Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű
mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése.
A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját
jelzésrendszerek kialakítása.
Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása
különböző alkotó jellegű tevékenység során.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések
megfogalmazása.
Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során.
A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során
a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban.
Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű
mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése.
A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját
jelzésrendszerek kialakítása.
Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása
különböző alkotó jellegű tevékenység során.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések
megfogalmazása.
Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során.
Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos
megfogalmazása.
Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
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Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység
során adott célok kifejezése érdekében.
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző célok érdekében.
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak
megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű
értelmezése.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések
megfogalmazása.
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli)
tudatos használata az alkotótevékenység során.
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező
alapeszközeinek felismerése.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység
során adott célok kifejezése érdekében.
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak
megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű
értelmezése.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések
megfogalmazása.
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli)
tudatos használata az alkotótevékenység során.
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák
rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online

kommunikáció szövegszervező

alapeszközeinek felismerése.
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói
szándék és nézői elvárás karaktere szerint.
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Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a
meghatározó alkotók műveinek felismerése.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
Testnevelés és sport
A fejlesztés várt eredményei az ötödik évfolyam végén:
Természetes és nem természetes mozgásformák
A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.
Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.
A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas
mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású
végrehajtása.
810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása.
A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag helyes
testtartás kialakítása.
Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása.
A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.
Sportjátékok
A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési
játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban.
Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására és
tudatos kontrollálására.
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban.
Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb
szervezeti formában.
Atlétika jellegű feladatok
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.
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A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően.
Ugrásoknál

a

nekifutás

távolságának

és

sebességének

kialakítása

tapasztalatok

felhasználásával.
A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében.
Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.
Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.
Torna jellegű feladatok
A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban – szükség
esetén segítségadás mellett.
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása.
A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő
magasságon, szükség esetén segítségadás mellett.
Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása.
Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal.
Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére is.
A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek bemutatása.
A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően helyes
végrehajtása.
A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások elfogadása.
A balesetvédelmi utasítások betartása.
Segítségnyújtás a társaknak.
Alternatív környezetben űzhető sportok
A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása.
A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti
összefüggés ismerete.
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályainak elfogadása és betartása.
A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös tekintettel
a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás
végrehajtása.
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A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása.
Jártasság néhány önvédelmi fogásban.
A test-test elleni küzdelmet vállalása.
Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az esetleges
agresszió szabályozása.
Mások teljesítményének elismerése.
A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés.
A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és alkalmazása.
A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén:
Természetes és nem természetes mozgásformák
A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.
Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.
A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas
mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású
végrehajtása.
810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása.
A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag helyes
testtartás kialakítása.
Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása.
A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.
Úszás és úszó jellegű feladatok
Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren vízbiztos folyamatos
úszás.
Intenzív úszásra törekvés rövidtávon.
Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési
szabályainak betartása.
Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzésében és az
életvédelemben.
Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző úszásnemek
gyakorlásánál.
Sportjátékok
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A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési
játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban.
Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására és
tudatos kontrollálására.
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban.
Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb
szervezeti formában.
Atlétika jellegű feladatok
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.
A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően.
Ugrásoknál

a

nekifutás

távolságának

és

sebességének

kialakítása

tapasztalatok

felhasználásával.
A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében.
Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.
Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.
Torna jellegű feladatok
A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban –
szükségesetén segítségadás mellett.
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása.
A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő
magasságon, szükség esetén segítségadás mellett.
Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása.
Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal.
Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére is.
A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek bemutatása.
A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően helyes
végrehajtása.
A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások elfogadása.
A balesetvédelmi utasítások betartása.
Segítségnyújtás a társaknak.
Alternatív környezetben űzhető sportok
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A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása.
A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti
összefüggés ismerete.
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályainak elfogadása és betartása.
A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon.
A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén:
Természetes és nem természetes mozgásformák
Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában.
Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.
A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok
összekapcsolása.
Úszás és úszó jellegű feladatok
A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás felmutatása.
Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően.
Sportjátékok
Gazdagabb sportjáték-technikai és taktikai készlet.
Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vélemények
szóban történő kifejezése.
Atlétika jellegű feladatok
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
Futó-,

ugró-

és

dobógyakorlatok

képességeknek

megfelelő

végzése

a

tanult

versenyszabályoknak megfelelően.
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a
befejező mozgások összekapcsolása.
119

Torna jellegű feladatok
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna
jellegű mozgásokban.
Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban,
gyakorlat-összeállításban.
A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon.
Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban történő
végrehajtása.
Alternatív környezetben űzhető sportok
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra épülő
sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció
némelyik területén.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.
A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos
előnyök, rutinok területén jártasság.
A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése.
A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű
mozgásanyagainak elsajátításában.
A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása.
Állásküzdelemben jártasság.
A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén:
Természetes és nem természetes mozgásformák
Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában.
Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.
A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok
összekapcsolása.
Úszás és úszó jellegű feladatok
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A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás felmutatása.
Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően.
A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek.
A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása.
Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes feladatokban.
Sportjátékok
Gazdagabb sportjáték-technikai és taktikai készlet.
Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vélemények
szóban történő kifejezése.
Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban.
Atlétika jellegű feladatok
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
Futó-,

ugró-

és

dobógyakorlatok

képességeknek

megfelelő

végzése

a

tanult

versenyszabályoknak megfelelően.
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a
befejező mozgások összekapcsolása.
A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.
Torna jellegű feladatok
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna
jellegű mozgásokban.
Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban,
gyakorlat-összeállításban.
A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon.
Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban történő
Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában.
Alternatív környezetben űzhető sportok
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra épülő
sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció
némelyik területén.
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Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.
A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos
előnyök, rutinok területén jártasság.
A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése.
A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű
mozgásanyagainak elsajátításában.
A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása.
A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak
kontrollált végrehajtása társsal.
Állásküzdelemben jártasság.
A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása.
A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.
A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés.
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