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Közzétételi lista 2021/2022. tanév
Általános iskola
A felvétel és az átvétel helyi szabályai
Az általános iskolába történő felvétel és az átvétel eljárási szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 21- 23.§ tartalmazza.
• A tankötelezettség megállapítása [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21. §],
• Az általános iskolai felvételi eljárás [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (5) bek.],
• Átvétel [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § (6-7) bekezdés].
Az iskolába történő felvételről és átvételről a tankötelezettség és a tanulói jogviszony
keletkezésének szabályozása szerint kell eljárni. (Köznevelési törvény 45. §, 50-51.§) Iskolánk
a tanulói jogviszony létesítését alkalmassági feltételekhez (zenei képességfelmérés) köti. A
tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről, vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Az
iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak
hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.
A felvételi eljárás különös szabályai
Tanköteles gyermek felvétele
Tankötelessé vált gyermek esetében az ének-zenei képességfelmérésen megfelelt gyermekeket
vesszük fel.
Ének-zenei képességfelmérés
• A zenei képességfelmérés olyan alkalmassági megmérettetés, amely szakmai szempontok
szerint rangsorolja a jelentkező gyermekek teljesítményét.
• Az általános iskolába jelentkezők számára zenei képességfelmérést tartunk ritmika, hallás és
önálló éneklés területén a beiratkozást megelőzően.
• A képességfelmérés célja, hogy feltárja a tanuló zenei adottságait, amelyek alapot adnak az
emelt szintű követelmény teljesítéséhez.
• A zenei képességfelmérést az ének munkaközösség e feladatra felkért tagjai végzik.
• A felvételi elbírálás pontrendszer alapján történik.
Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élvez:
•

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

•

baptista felekezetű családból vagy Baptista Szeretetszolgálat, a Magyarországi Baptista
Egyház által fenntartott intézményből érkező tanuló,

•

olyan gyermek, akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,

•

olyan gyermek, akinek testvére az intézmény tanulója,

•

családtagja iskolánk volt vagy jelenlegi munkatársa

•

a 3. kerületből és az iskola lakókörnyezetéből jelentkező.
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Mindezen felül – alkalmasság alapján - fel lehet venni más budapesti kerületekben, illetve a
környező településeken lakó gyermekeket.
Osztályonként 1 fő felvételéről az igazgató egyéni elbírálás alapján saját hatáskörben
rendelkezhet.
További szabad férőhely és a jelentkezők pontszámegyenlősége esetén sorsolás dönt a tanulók
felvételéről. A sorsolás szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.
A felvételi kérelem elbírálásáról az igazgató határozattal dönt, mely tartalmazza az indoklást,
valamint a jogorvoslati lehetőséget.
Felsőbb évfolyamra történő tanulói felvétel
Különbözeti vizsga:
• Az iskolánk a tanuló átvételét a helyi tantervében meghatározott évfolyamokra ének- zene
tantárgyból különbözeti vizsgához köti.
• Emelt szintű ének- zene tantárgyat oktató általános iskolából átjelentkező tanulóknak nem
kell különbözeti vizsgát tenni.
Felsőbb évfolyamokra az ének-zenei különbözeti vizsga eredményének, valamint a tanuló előző
tanulmányi eredményének illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek figyelembevételével
veszünk át tanulót, ha a létszámhatárok megengedik.
Az átvételről az ének-zene tanárok véleményének kikérésével az igazgató dönt.
Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok száma
Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – az állami intézményfenntartó központ
véleményének kikérésével – a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni.
Beiratkozás: 2011. évi CXC. törvény 50. § (7)
Általános iskolai oktatás keretében felvehető létszám 410 fő
Általános iskolai oktatás 1-4. osztály
Általános iskolai oktatás 5-8. osztály
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 16
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a

24
26
26
24
26
27
24
19
23
18
18
21
17
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7.b
8.a
8.b

19
20
16

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv
alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontja
Szorgalmi időszakban, hétköznap: 7.00-20.00
Jelentősebb rendezvények, események a 2021/2022-es tanévben

Időpont
1-30.
1.
6-május 31.
24.
30.
1-31.
1
2.
8.
21.
21.
25-29.
1-30.
17.
19.
23.
26.
1-31.
3.
1-17.
6.
6.
10.
11.
21.
22-január 2.
1-31.

Rendezvény/Program
Szeptember
ÖKO program Klímaváltozás
Tanévnyitó ünnepély
NETFIT mérés
Magyar Diáksport Napja. Felsős akadályverseny
A magyar népmese napja
Október
ÖKO program Tudatos állattartás
Megemlékezés a zene világnapjáról
Alsós akadályverseny
Aradi vértanúk emléknapja
Október 23-i ünnepély
Reformáció napja
Őszi szünet
November
ÖKO program Tudatos vásárlás
Nyílt órák 1., 5. évfolyamon
Hálaadás napja
Őszi hangverseny Baptista Művészeti Napok
Adventi kézműves foglalkozás
December
ÖKO program Maradék nélkül
Cipősdoboz akció szeptembertől folyamatosan
Mókuscsalogató
Félévi zenei vizsgakoncertek és kiállítás
Mikulás ünnepély/tanári színdarab
Mikulásfutás
Luca nap vásár
Karácsonyi koncert és kiállítás
Osztálykarácsony
Téli szünet
Január
ÖKO program Energiagazdálkodás
3

Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola
1036 Budapest, Mókus u.2.
tel/fax: 388-8903

7.
21.
21.
28.
28.
1-28.
1.
3-4.
18.
22.
25.
1-31.
4.
9.
11.
28-31.
1-30.
8.
8.
9.
13.
14-19.
20.
20.
21-22.
22.
28.
1-31.
5., 10.
6.
12.
19., 24.
26.
26-27.
3.
7-10.
13.
15.

Mókuscsalogató délután az óvodásoknak
Megemlékezés a magyar kultúra napjáról
Az első félév utolsó napja, a tanulók lezárása
„Mókuscsalogató”
hangverseny
+kiállítás
óvodásoknak
Félévi értesítők kiosztása
Február
ÖKO program Egészséges életmód
Pályaorientációs nap
Síszünet
Alsós farsang
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Felsős farsang
Március
ÖKO program Tiszta víz
„Mókuscsalogató”
hangverseny
+kiállítás
óvodásoknak
Nyílt órák leendő elsősöknek
Március 15-i ünnepély
Leendő elsősök meghallgatása
Április
ÖKO program Bolygónk a Föld
Megemlékezés Andor Ilona születésnapjáról
Költészet napja
Művészeti gála
Nyuszifutás
Tavaszi szünet
Alsós helytörténeti verseny
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Leendő elsősök beíratása
Föld Napja-ÖKO nap
Zenei felvételi
Május
ÖKO program Biodiverzitás
Mérések 8. évfolyamon
Madarak és fák napja, DÖK nap
Szolfézs Alapvizsga
Mérések 6. évfolyamon
Imanap
Felsős osztálykirándulás
Június
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról
Erdei Iskola alsó tagozat
Jutalomtúra
Utolsó tanítási nap, iskolagyűlés
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17.

Ballagás, bizonyítványosztás, tanévzáró ünnepély

Hagyományaink:
- Akadályverseny
- Őszi túra
- Nyílt órák a belépő osztályokban (1., 5. osztályokban)
- Nyílt napok, foglalkozások havi rendszerességgel óvodások számára
- Adventi ünnepkör (Luca napi vásár, Mikulás-futás, Mikulás-kupa, dekorációs versenyek,
kézműves foglalkozások, ünnepi előadás)
- Karácsonyi koncert, osztálykarácsony
- Farsang
- DÖK nap
- Madarak és fák napja
- Erdei iskola, osztálykirándulások
- Túrák és táborok (sí, vízi, kerékpáros, természetbúvár, lovas, napközis)
- Tanulmányi versenyek
- Helytörténeti vetélkedők
- ÖKO programok: őszi és tavaszi nagytakarítás, parkgondozás, szelektív hulladékgyűjtés
- Színházlátogatások
- Ünnepi műsorok nyugdíjasok számára illetve a partner óvodákban
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és
szakképzettsége

általános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom
angol nyelv
német nyelv
történelem
matematika
biológia
természettudomány
földrajz
kémia
fizika
ének-zene
erkölcstan
informatika/digitális kultúra
technika
vizuális kultúra
testnevelés
táncpedagógus
fejlesztő pedagógus

főiskola
16
1
3
2
1
1

egyetem
3
1
1
2
1
2

1
1
3
1

2
2
1
2

2
2
1
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karvezető
hittanoktató (bibliaismeret)
közoktatási vezető
könyvtáros

3
1
2

1
1

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai
végzettsége és szakképzettsége
Nevelő-oktató
munkát
közvetlenül segítők száma
Érettségi
3
Főiskola
1
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Tantárgy
Tantervi
1 tárgyból
követelményt nem 2 tárgyból
teljesítette
3
vagy
tárgyból

Alsó tagozat
0
0
több
0

Felső tagozat
1
0
0

Összesen
1
0
0

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei,
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat
szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettese rögzítik a tanórán
kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb, rendszeres
foglalkozások működnek:
- napközi,
- tanulószoba,
- énekkar,
- sportfoglalkozások,
- felzárkóztató foglalkozások,
- tehetségfejlesztő, - gondozó foglalkozások,
- továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,
- ökotevékenység,
- diákönkormányzati foglalkozás,
- könyvtár.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályzatai
A házi feladat segítséget nyújt a tanórán elsajátított tananyag elmélyítéséhez, a megértés
ellenőrzéséhez. Mennyisége és minősége igazodik a tanulók előzetes ismereteihez és életkori
képességeihez.
A házi feladat lehet: írásbeli feladatmegoldás, szóbeli feladatmegoldás, memoriter, egyéni
gyűjtőmunka, projektmunka.
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Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Javítóvizsga - 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (7) bek.
Osztályozóvizsga - 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (2) bek.
Különbözeti vizsga - 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (5) bek.
Vizsgaidőszakok
A javító vizsga a tanév rendje szerint augusztus 15 – 31-e közötti időszakban kerül
lebonyolításra, az iskola igazgatója által meghatározott időpontban.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a
vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
A különbözeti vizsga a köznevelési rendszer egyik legnehezebben megoldható szakmai
feladatához, az iskolaváltáshoz kapcsolódik. Az iskolánk a tanuló átvételét a helyi tantervében
meghatározott évfolyamokon és tantárgyból (ének- zene) különbözeti vizsgához köti (kivétel,
ha ének- zene emeltszintű oktatási intézményből érkezett). A különbözeti vizsga célja annak
megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges
ismeretekkel. A különbözeti vizsga tantárgyának, tartalmának meghatározása során mindig
egyedileg kell határozatot hozni a tanuló ügyében.
Vizsgára való jelentkezés
A javítóvizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges.
Az osztályozó és különbözeti vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett
kérvényben kérheti.
A kérvény beadásának határideje: augusztus 15., illetve december 15.
Az igazgató az engedélyezés után továbbítja a kérvényt az igazgatóhelyettes részére, aki
gondoskodik a vizsga megszervezéséről.
Osztályozóvizsga követelménye
2020-as NAT
2. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
– A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető
szabályaival, alkalmazza őket.
– Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének
udvarias nyelvi formáit.
– Használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés;
élményeiről segítséggel vagy önállóan beszél.
– Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.
– Megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát.
– Egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, dramatikus tevékenység) alapján megérti
az új kifejezés jelentését.
– A szavakat hangokra, szótagokra bontja.
– A hangokból, szótagokból szavakat épít.
– Felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.
– Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel.
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Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel.
Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.
Életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért.
A tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően előadja.
Megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a
mássalhangzókat, valamint időtartamukat.
Különbséget tesz az egyjegyű, kétjegyű és a háromjegyű betűk között és írásban pontosan
jelöli ezeket a tanult szavakban.
A hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat önállóan
leírja.
Írása legyen rendezett, pontos.
Egyéni sajátságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus
füzetvezetésre.
Törekszik a tanult helyesírási ismertek alkalmazására.
A kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait.
A mondatokat nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő
szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelenő és a kérdő mondatoknál.
Szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás alapján.
Biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő szavakat
betűrendbe sorol.

Matematika
– Tudjon halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, tudjon halmazt alkotni.
– Tudja a halmazok elemeit összehasonlítani, azonosítani, megkülönböztetni, a közös
tulajdonságokat felismerni, megnevezni.
– Néhány elemet tudjon sorba rendezni próbálgatással.
– Legyen képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására.
– Legyen képes a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keresni.
– Legyen képes szöveges feladatok értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével,
modellezésére, leírására művelettel, megválaszolására.
– Tudja megkülönböztetni az ismert és a keresendő (ismeretlen), a lényeges és a lényegtelen
adatokat.
– Alkalmazza helyesen a feladatokban a több, kevesebb, „valamennyivel” több, kevesebb,
ugyanannyi fogalmakat 100-as számkörben.
– Használja helyesen a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok
körében.
– Tudja a természetes számokat nagyság szerint összehasonlítani.
– Találja meg a számok helyét a számegyenesen.
– Tudja megnevezi a 100-as számkör számainak egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre,
százasokra kerekített értékét.
– Helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 100-ig.
– Értse a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét.
– Tudjon kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani.
– Tudja megkülönbözteti a páros és páratlan számokat.
– Tudja a római számokat írni, olvasni 100-as számkörben (I, V, X, L, C).
– Helyesen használja a matematikai jeleket +, –, •, :, /, =, <, >, ( ).
– Tudjon összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben.
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Tudjon megoldani hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek
megfordításával is.
Ismerje a szorzó- és bennfoglalótáblát a 100-as számkörben, értse ezek kapcsolatát.
Ismerje és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét, a zárójel használatát.
Legyen képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére.
Mérés során helyesen használja a mérőeszközöket.
Ismerje a szabvány mértékegységeket: mm, cm, dm, m, dl, l, g, dkg, kg, másodperc, perc,
óra, nap, hét, hónap, év.
Tudjon átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között.
Ismerje fel a mennyiségek közötti összefüggéseket.
Tudjon testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint.
Tudjon különbséget tenni testek és síkidomok között.
Ismerje fel és nevezze meg a háromszögeket, négyszögeket, köröket.
Ismerje az egyenes és görbe vonalakat.
Tudjon geometriai transzformációkat előállítani (tükörkép, eltolt kép).
Tudjon tájékozódni, ismerje az irányokat.
Keressen összefüggéseket a sorozatok elemei között, tudja megfogalmazni a felismert
összefüggéseket.
Ismerje fel a növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni,
kiegészíteni.
Ismerje fel a számpárok közötti kapcsolatokat, tudjon gépjátékhoz szabályt alkotni.
Tudjon adatokról megállapításokat megfogalmazni, gyűjtött adatokat táblázatba rendezni.
Tapasztalatai alapján tudjon különbséget tenni a „biztos”, „lehet”, „lehetetlen”, „lehetséges,
de nem biztos” események között.

Ének-zene
Dalok
– Képes legyen 30 gyermekdalt és népdalt emlékezetből, a kapcsolódó játékokkal, C’–D”
hangterjedelemben előadni: Ábécédé nóta, A kállói szőlőbe’, A part alatt; Cickom, cickom,
Egy boszorka, Egy kis malac, Este van már, nyolc óra, Gólya, gólya, gilice; Harcsa van a
vízbe’, Hej, tulipán, Hej, Vargáné, Hopp, Juliska, Jön a kocsi, Kácsa, kácsa; Két szál deszka;
Kis kece lányom; Kis kertemben uborka; Kiugrott a gombóc; Komáromi kisleány; Láttál-e
már valaha; Még azt mondják nem illik; Méz, méz, méz; Most viszik, most viszik; ; Sándor
napján Sárga csikó; Szegény legény; Udvarom, udvarom; Zöld paradicsom; Virágéknál ég a
világ; Zöld erdőben a tücsök,
– A tanult dalok tiszta intonációja
Dallami elemek
– A kijelölt dalok éneklése szolmizálva is, kézjellel: Ábécédé nóta, A kállói szőlőbe’; Este van
már, nyolc óra; Gólya, gólya, gilice; Harcsa van a vízbe’; Hopp, Juliska; Két szál deszka; Kis
kece lányom; Kiugrott a gombóc; Jön a kocsi; Láttál-e már valaha; Még azt mondják nem
illik Méz, méz, méz; Most viszik, most viszik; ; Sándor napján Sárga csikó; Szegény legény;
Udvarom, udvarom; Zöld paradicsom; Virágéknál ég a világ
– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel ütemmutató ismerete és használata
– Egyenletes lüktetés, dalok, versek ritmizálása
– Tanult dalhoz mérő, ritmustaps vagy könnyebb osztinátó
– 2/4, ¾, 4/4 ismerete, páros és páratlan lüktetés felismerése
– fá és ti szolmizációs hang az első osztályos anyagon (d-r-m-s-l-d’,l, s,) felül
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– ABC-s hangok ismerete
– 1 #, 1 b előjegyzés és használata, feloldójel
– Kánon és quodlibet fogalmának ismerete, használat
Ritmusok
– Az első és második osztályban tanult ritmusok felismerése és hangoztatása
– Dalok, mondókák ritmusának tapsolása
– Önállóan a látott ritmus eltapsolása
– Hallott ritmus visszatapsolása, megfejtése
– Hallott ritmus leírása (2/4 és 4/4-ben)
– Felismerni és hangoztatni a tanult ritmusokat
– A hangok értékeinek ismerete (egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik)
Zenei írás-olvasás
– Hallott ritmus lejegyzése
– A kottában képes legyen tájékozódni
– Éneklés kottaképről szolmizálva
– ABC-s nevekkel való olvasás
– Egyszerű dallamfordulatok utószolmizálása, lekottázása
Furulya
– A tanult egyszerű dalok megszólaltatása
Rajz és vizuális kultúra
– Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
– Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
– Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és
eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű
figyelembevételével.
– A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.
– A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
– Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése.
– Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal,
térbeli hely és irány, felismerése, használata.
– Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra,
illetve reflektív médiahasználat.
– Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése.
– A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve
ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által
mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek
befolyásolják azok hatását).
– A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek
felismerése.
– Az életkorhoz igazodó különböző médiumbéli tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő
veszélyek felismerése tanítói segítséggel.
– Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.
Technika és tervezés
– Önállóan tervez adott szempont alapján.
– Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
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A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő műveleteket tud elvégezni.
Munkáját megadott szempontok alapján értékeli, tapasztalatait meg tudja fogalmazni.
Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos
alakítása.
A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról, annak
felismerése, hogy tud változtatni környezetén.
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.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
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.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

Testnevelés
Előkészítő és preventív mozgásformák:
– Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.
– A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.
Mozgáskultúra-fejlesztés
– A tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi.
– Sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák:
– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása.
Manipulatív természetes mozgásformák:
– A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a
vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.
– Az eszközök biztonságos és célszerű használatában.
– A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.
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.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban:
– A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása.
– Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között,
illetve játékban.
– Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.
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Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai feladatmegoldásaiban:
– Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete.
– Tapasztalat elsajátítása azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjátékelőkészítő kisjátékokban.
Természetes
mozgásformák
az
önvédelmi
és
a
küzdő
jellegű
feladatmegoldásokban:
– A mozgásának és akaratának szabályzása.
– Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben:
– Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.
Néptánc
Gyermekdalok, népdalok, kiszámolók, népszokások dalai, népzene
– A tanuló vegyen részt a kiszámolók és mondókák szituatív gyakorlásában.
– Vegyen részt a gyermekdalok hallás utáni tanulásában és gyakorlásában.
– Vegyen részt a kis hangterjedelmű dunántúli ugrós dallamok hallás utáni tanulásában és
gyakorlásában.
– Vegyen részt a tanult gyermekdalok és népdalok ritmuskíséretes gyakorlásában.
– Társaival együtt tudja mozgásos játékait énekléssel, tapssal, zajkeltő eszközökkel kísérni
Ritmusgyakorlatok
– Tudjon egyszerű ritmusvariánsokat négy ütem terjedelemben pontosan visszatapsolni.
– Tudjon egyszerű mozgássorokat azonos, vagy negyedes tapssal kísérni
Énekes-mozgásos gyermekjátékok, népszokások
– Kezdeményezőként vegyen részt a járások változatos gyakorlásában.
– Vegyen részt a szökdelések változatos gyakorlásában.
– Kezdeményezően vegyen részt a járások, szökdelések és guggolások változatos, páros
gyakorlásában.
– Kezdeményezően vegyen részt a páros-forgók gyakorlásában.
– Kezdeményezően vegyen részt a fogyó-gyarapodó játékok gyakorlásában.
– kezdeményezően vegyen részt a szerepjátszó-szerepváltó játékok gyakorlásában.
– Kezdeményezően vegyen részt a bújó-kapuzó játékok gyakorlásában.
– Vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában.
Hit-és erkölcstan
Bibliaismeret
– Bibliai történetek a tanulók életkorának megfelelő szintű ismerete:
– A „Mi Atyánk” és a Jn 3,16. memoriter szintű ismerete
– Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban
– A tanuló életkorának megfelelően tudja saját szavaival elmondani, hogy kicsoda Jézus és
miért jött el, és mit jelent az, hogy Isten szereti őt.
– A Rm 3,23. a Zsid 13,5. memoriter szintű ismerete
– Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban
– A tanuló életkorának megfelelően tudja saját szavaival elmondani, hogy mi a bűn, mit jelent
Istennek engedelmeskedni, őt követni.
Erkölcstan
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A tanuló
– életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, tisztában
legyen legfontosabb személyi adataival;
– csoportos tevékenységek keretében felismerje és megjelenítse az alapérzelmeket, az
alapérzelmeken kívül is meg tudja nevezni a saját érzelmi állapotait;
– képes legyen kapcsolatba lépni és kommunikálni környezete tagjaival, különféle
beszédmódokat tudjon alkalmazni;
– törekedjen rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki;
– meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot, ismeretei legyenek a
világnézet, világkép alapvető összefüggéseiről;
– képes legyen megkülönböztetni a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és
digitális környezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó módon fejezze ki;
– felismerje az együttműködést segítő vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az
együttműködésben;
– ismerjen néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti
értéket;
– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének fejlesztésére.
– képes a testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőjének azonosítására, ismeri az érzelmek
hatását a fiziológiai állapotokra;
– ismeri az egészséges életmód alapelemeit, az egészségmegtartó stratégiákat;
– képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit;
– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és érzéseit;
– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat;
– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok
jelentőségét, megérti a szabályszegés lehetséges következményeit;
– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról,
növényekről.
– képes saját alapérzelmei felismerésére, azok szóbeli megfogalmazására
– a helyzethez illően képes a gondolatai és érzelmei kifejezésére
– képes a változások felismerésére
– a testi és szellemi fejlődés lépéseit tudja azonosítani
– meg tud határozni saját tanulási célokat és jó szokásokat
– be tud számolni saját viselkedésre vonatkozó jellemzőkről, változási folyamatról
– azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást
– képes felismerni a testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőjét, az érzelmek hatását a
fiziológiai állapotokra
– ismeri az egészséges életmód alapelemeit, az egészségmegtartó stratégiákat
– meg tudja nevezni a mindennapokra vonatkozó biztonság feltételeit
– a családi viszonyokat, szokásokat képes jellemezni
– felismeri a pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő esetleges negatív
érzelmeket
– ismer módszereket a negatív érzelmek kezelésére
– a szeretet kifejezésének és elfogadásának módjaiban gyakorlott
– ismeri a társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályait
– képes az alapvető testbeszéd-jelzések azonosítására
– képes kapcsolatok kialakítására, ápolására kortársaival
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a kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési formákat meg tudja különböztetni
vita, veszekedés, harag okainak feltárására képes
ismeri saját lakóhelyének néhány nevezetességét
ismei a nemzeti ünnepek hátterében álló történeteket
személyesen vesz részt a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában
példákat tud megfogalmazni ember és természet kapcsolódására
ismer veszélyeztetett élőlényeket és veszélyeztetettségük okaiban tájékozott
környezetkárosító cselekvéseket ismeri, és lehetőség szerint elkerüli
gyakorlatra tesz szert a szelektív hulladékgyűjtésben
tájékozott a környező világ megismerési módjaival kapcsolatban (megfigyelés, magyarázat,
kérdések a tapasztaltabbakhoz, szöveges, filmes források)
a mindennapokban felismeri a szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési
formáit
gondolatok tud megfogalmazni a jóról és a rosszról
tisztában van vele, hogy az emberek nem egyértelműen jók vagy rosszak, csak a
cselekvéseik ítélhetők meg
ismeri az alábbi fogalmakat: biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős,
hétköznap, hétvége, ünnep, szeretet, tisztelet, figyelem, testbeszéd, sértés, vita, harag,
kibékülés, elfogadás, megbocsátás, lelkiismeret, lakóhely, szabály, alkalmazkodás,
egyenlőség, igazságosság, együttműködés, érzelem, büszkeség, gondozás, gondoskodás,
veszélyeztetett, természetvédelem, környezetkárosítás, hulladék, szelektív gyűjtés,
környezetvédelem, vallás, hit, népszokások, érték, segítőkészség, türelem, jó és rossz.

2012-es NAT
3. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
– Az eddig tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek.
– Biztonsággal ismerje fel a tanult mondatfajtákat és legyen tisztában a mondatvégi
írásjelek helyes használatával.
– 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.
– Ismerje és tudja értelmezni a tanító által használt javítási jeleket.
– 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.
– 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. Képes legyen az olvasottak
tartalmát visszaadni szóban és írásban is. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét
értelmesen fogalmazza meg. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe
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az iskola könyvtárát. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével
igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket.
– A memoritereket szöveghűen mondja el.
– Adott vagy választott témáról legalább 8-10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen
a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával.
– 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.
Matematika
A tanuló
– képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni,
– felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait,
– képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba,
– értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben,
– képes az összes eset megtalálására próbálgatással,
– tud 1000-es számkörben számokat írni, olvasni,
– ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben,
– tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M);
– helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet,
adósság) segítségével,
– képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel,
előállítására hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel,
– tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es számkörben,
– képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységekben,
– alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést és a kerekítést,
– képes pontosan számolni fejben százas számkörben,
– biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben,
– ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát,
– képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének
alkalmazására,
– ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,
– tud írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal
– képes a műveletek ellenőrzésére,
– szöveges feladatokat megold a megoldási algoritmus alkalmazásával (a szöveg
értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény
realitásának vizsgálata)
– ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát,
– képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály
követésére,
– képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között,
– meg tudja határozni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja,
– ismeri és használja a szabvány mértékegységeket: km, cl, hl, g, t, másodperc.
– képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között,
– egyszerű gyakorlati példák esetén képes a hosszúság, távolság és idő mérésére,
– egyszerű módszerekkel felismer és létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb
sokszöget,
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– megérti a test és a síkidom közötti különbséget,
– felismeri a kockát, téglatestet,
– képes hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. tükrös alakzatok és tengelyes
szimmetria előállítására,
– tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét,
– képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel,
– képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, helyesen értelmezi a
táblázat adatait,
– képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagramról adatok leolvasására,
– valószínűségi játékok, kísérletek során helyesen értelmezi a biztos, lehetetlen, lehet, de
nem biztos fogalmakat.
Környezetismeret
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 az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az
információkeresésben és a problémák megoldásában.
Ének-zene
– Képesek legyenek a tanulók 30 népdalt, műzenei idézetet emlékezetből, a-e’
hangterjedelemben csoportosan és önállóan a népdalokat több versszakkal, csokorba
rendezve is előadni.
– Képesek legyenek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új
dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után és jelrendszerről megtanulni.
– Többszólamú éneklési készségük fejlődjék. Képesek legyenek csoportosan ismert
dalokat ritmus osztinátóval énekelni, és egyszerű kétszólamú darabokat, kánonokat
megszólaltatni.
– Kreatívan vegyenek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érezzék az egyenletes
lüktetést, tartsák a tempót, érzékeljék a tempóváltozást. A 3/4-es és 4/4-es metrumot
helyesen hangsúlyozzák.
– Ismerjék fel, jegyezzék le és szólaltassák meg a tanult zenei elemeket (metrum,
dinamikai jelzések, ritmus, dallam).
– Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és emlékezetből
szolmizálják.
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– Szolmizálva énekeljék a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő előkészítés után
hasonló dallamfordulatokat rögtönözzenek.
– Fejlődjék zenei memóriájuk és belső hallásuk.
– Fejlődjön formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság,
különbözőség) ismerjék fel és tudják megfogalmazni.
– Hangszínhallás: Különböztessék meg a tekerő, duda, oboa, klarinét, kürt, trombita,
üstdob, a gyermekkar, nőikar, férfikar hangszínét. Ismerjék a hangszerek alapvető
jellegzetességeit. Tegyenek különbséget szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar
hangzása között.
– Zenehallgatásuk tudatos legyen, figyelmesen hallgassák a zeneműveket. A
zenehallgatásra kiválasztott művek közül 4-5 alkotást/műrészletet ismerjenek.
Rajz-és vizuális kultúra
– 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.
– Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos
választás.
– 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.
– Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák –
elsajátítása és begyakorlása.
– Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Technika és életvitel
– 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.
– Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
– Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Testnevelés
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Előkészítő és preventív mozgásformák:
– Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.
– 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.
– 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.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák:
– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos
végrehajtása.
– A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése.
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.
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban:
– 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.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban:
– A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra
törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.
– A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között,
illetve játékban.
– Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.
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.
– Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.
– A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.
– A sportszerű viselkedés értékké válása.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban:
– A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.
– Az önvédelmi feladatok céljának megértése.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben:
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– Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.
– A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának,
alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.
– A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó
veszélyforrások ismerete.
Néptánc
Gyermekdalok, népdalok, kiszámolók, népszokások dalai, népzene
– A tanuló ismerjen legalább tíz ugrós és karikázó dallamot.
– Ismerje fel a dunántúli ugrós és a rábaközi hangszeres népzenét.
– Tudja az énekelt népdalokat és a hallgatott népzenét egyszerű ritmuskísérettel hiba
nélkül kísérni.
– Tudja a mozgássorok dallamkíséretéhez az éneket önállóan indítani.
Ritmusgyakorlatok
– Tudjon négy ütem terjedelmű ritmusvariánsokat nagy biztonsággal visszatapsolni.
– Tudjon egyszerű mozgássorokat és ugrós motívumokat azonos, nyújtott és éles, tapsos
ritmussal kísérni
Énekes-mozgásos gyermekjátékok, népszokások
– Tudja indítani és irányítani a fogyó-gyarapodó játékokat.
– Tudja indítani és irányítani a szerepjátszó-szerepváltó játékokat.
– Tudja indítani és irányítani a bújó-kapuzó játékokat.
– Tudjon indítani és irányítani legalább két játékfűzést
Néptáncok
– Tudjon legalább hat ugrós motívumot önállóan, karikázó motívumokat társaival együtt
táncolni. Kezdeményezően vegyen részt a rábaközi verbunk és dus motívumainak
gyakorlásában.
– Kezdeményezően vegyen részt a karikázó kötött, és az ugrós, verbunk és dus
motívumok kötött és szabad gyakorlásában. Legalább hat ugrós motívum
felhasználásával tudjon improvizálni.
– A megfigyelt koreográfiákban ismerje fel a tanult motívumokat.
Hit-és erkölcstan
Bibliaismeret
– Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban
– A tanuló tudja megfogalmazni, hogy mi a Biblia
– Ismerje a pusztai vándorlás és a honfoglalás főbb eseményeit: Átkelés a Vörös-tengeren,
Tíz parancsolat adása, Az érckígyó, Jerikó bevétele
– Ismerje a következő bibliai személyeket: Gedeon, Sámson, Ruth, Sámuel
– Az aranyszabály és a Nagy parancsolat, valamint a Mt 28,19-20 (misszióparancs).
memoriter szintű ismerete
– Életkorának megfelelően ismertesse, mit tanít Jézus a boldogságról, az adásról, az
imádságról, a megbocsátásról, az őszinteségről és az indulatokról.
– Bibliai történtekkel igazolja, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
Erkölcstan
– A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső
tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.
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– 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.
– Értékeli a természet szépségeit, és felelősnek érzi magát érte.
– Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.
– Képes érzelmeit a közösség számára elfogadható formában kinyilvánítani.
– Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni
környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.
4. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
– 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.
– 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 tanuló
– tud adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni,
– felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait,
– képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba,
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értelmezése a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben,
próbálgatással képes az összes eset megtalálására,
tud számokat írni, olvasni 10 000-es számkörben,
ismeri és helyesen alkalmazza a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmakat 10 000es számkörben,
tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M);
helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet,
adósság) segítségével,
képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására,
hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel,
tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 10 000-es számkörben,
képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységeken keresztül,
alkalmazza az ésszerű becslést és a kerekítést a matematika különböző területein,
tud fejben számolni százas számkörben,
biztos ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben,
ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát,
alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségét,
ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,
képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni kétjegyű, osztani egyjegyű
számmal írásban,
tudja a műveletek helyességének ellenőrzését,
képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése,
adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának
vizsgálata) alkalmazásával,
ismeri és helyesen használja a többszörös, osztó, maradék fogalmát,
felismeri a növekvő és csökkenő számsorozatokat, tudja azokat folytatni,
képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között,
tudja megfogalmazni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja,
képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és párhuzamos
egyenesek),
ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Tud
átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között,
képes egyszerű gyakorlati példákban a hosszúság, távolság és idő mérésére,
létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget egyszerű módszerekkel,
felismerési, megnevezi jellemzőiket,
ismeri a kör fogalmát,
megértési a test és a síkidom közötti különbséget,
felismerés és létrehoz kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket,
felismerési a gömböt,
hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel előállít tükrös alakzatokat,
tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét,
képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel,
képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, a táblázat adatainak
értelmezésére,
képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagram leolvasására,
értelmezése a valószínűségi játékok, kísérletek során a biztos, lehetetlen, lehet, de nem
biztos fogalmakat.
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Környezetismeret
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.
Ének-zene
– Képesek legyenek a tanulók 30 népdalt, műzenei idézetet emlékezetből, a-e’’
hangterjedelemben csoportosan és önállóan a népdalokat több versszakkal, csokorba
rendezve is előadni.
– Képesek legyenek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új
dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után és jelrendszerről megtanulni.
– Többszólamú éneklési készségük fejlődjék. Képesek legyenek csoportosan ismert
dalokat ritmusosztinátóval énekelni, és egyszerű kétszólamú darabokat, kánonokat
megszólaltatni.
– Kreatívan vegyenek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érezzék az egyenletes
lüktetést, tartsák a tempót, érzékeljék a tempóváltozást. A tanult metrumokat helyesen
hangsúlyozzák.
– Ismerjék fel, jegyezzék le és szólaltassák meg a tanult zenei elemeket (metrum,
dinamikai jelzések, ritmus, dallam).
– Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és emlékezetből
szolmizálják.
– Szolmizálva énekeljék a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő előkészítés után
hasonló dallamfordulatokat rögtönözzenek.
– Fejlődjék zenei memóriájuk és belső hallásuk.
– Fejlődjék formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság,
különbözőség) ismerjék fel és tudják megfogalmazni.
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– Fejlődjék hangszínhallásuk. Különböztessék meg a megismert hangszerek, a
gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyeskar hangszínét. Ismerjék a hangszerek alapvető
jellegzetességeit. Tegyenek különbséget szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar
hangzása között.
– Zenehallgatásuk tudatos, figyelmesen hallgassák a zeneműveket. A zenehallgatásra
kiválasztott művek közül 4-5 alkotást/műrészletet ismerjenek.
Rajz és vizuális kultúra
– 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.
– 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.
Technika és életvitel
– 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 kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
– Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
– Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Testnevelés
Előkészítő és preventív mozgásformák:
– Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.
– Önálló pulzusmérés.
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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 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.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák:
– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott
energia-befektetéssel, eszközzel, társakkal.
– A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.
– A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások, azok mozgástanulási
szempontjainak (vezető műveletek) ismerete.
Manipulatív természetes mozgásformák:
– A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott energia
befektetéssel.
– 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.
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.
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.
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 emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése.
– Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.
– A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.
– A sportszerű viselkedés értékké válása.
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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.
– Az saját agresszió kezelése.
– Az önvédelmi feladatok céljának megértése.
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.
Néptánc
Gyermekdalok, népdalok, kiszámolók, népszokások dalai, népzene
– A tanuló tudjon önállóan énekelni legalább húsz ugrós, karikázó, rábaközi, somogyi és
zöldágjárás-kiszehajtás dallamot.
– Ismerje fel a már hallott dunántúli ugrós, rábaközi és somogyi hangszeres népzenét.
– A tanult és énekelt népdalokat tudja hiba nélkül ritmuskísérettel segíteni.
– Táncok és népszokások énekes kíséretét, tudja önállóan indítani és irányítani
Ritmusgyakorlatok
– Tudjon hat ütem terjedelmű ritmusvariánsokat nagy biztonsággal visszatapsolni.
– Tudjon egyszerű mozgássorokat és ugrós motívumokat azonos, nyújtott, éles és
fordított, tapsos ritmussal kísérni. Tudja a futást egyenletes sarokkoppantással kísérni
Énekes-mozgásos gyermekjátékok, népszokások
– Kezdeményezően vegyen részt a játékok szervezésében, tudja indítani és irányítani a
fogyó-gyarapodó játékokat
– Tudja indítani és irányítani a szerepjátszó-szerepváltó játékokat.
– Tudja indítani és irányítani a bújó-kapuzó játékokat.
– Tudjon indítani és irányítani legalább négy játékfűzést.
– Tudjon társaival előadni egy kiszehajtás-zöldágjárás énekes-táncos összeállítást
Néptáncok
– Kezdeményezően vegyen részt a tanult új motívumok változatos gyakorlásában.
– Kezdeményezően vegyen részt a karikázó kötött, és az ugrós, a csárdás, a verbunk és
a dus motívumok kötött és szabad gyakorlásában. Legalább tíz ugrós motívum
felhasználásával tudjon improvizálni.
– A megfigyelt koreográfiákban biztonsággal ismerje fel a tanult motívumokat.
– Tudja a tanult táncok bemutatását indítani és irányítani
Hit és erkölcstan
Bibliaismeret
– Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban
– Életkorának megfelelően értelmezze a magvető és az irgalmas samaritánus példázatát,
ismerje Zákeus, Nikodémus és Péter személyét.
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– Tudja elmondani saját szavaival, hogy mit ünneplünk pünkösdkor, illetve mi a Szentlélek
személyének a munkája a világban. Ismerje az Apostolok Cselekedetei könyv felépítését
– Az Ároni áldás, a Jn 8,36.. és a Rm 8,14-15. memoriter szintű ismerete
– Tudja elmondani saját szavaival, hogy mit ünneplünk adventkor.
– Ismerje a bibliai teremtéstörténetet.
Erkölcstan
– Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli
eszközökkel kifejezze.
– 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.
– 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.
Német nyelv
Fogalmak
– Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása.
– Otthon: Otthonom. Szűkebb és tágabb környezetem. A ház részei. Vidék és város.
Német és osztrák városok. Otthoni tevékenységek. Kedvenc játékaim.
– Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Rendelés, recept.
– Idő, időjárás: Évszakok és hónapok. A hét napjai és napszakok.
– Öltözködés: Évszakok és ruhadarabok.
– Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom.
– Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Iskolák a nagyvilágban (Ki mit tanul?).
Tantárgyak. Osztálytársaim, barátaim.
– Szabadidő: Szabadidős tevékenységeim. Német és osztrák barátok szabadidős
tevékenységei (levél).
– Természet, állatok: Kisállatok. Kedvenc állataim. Állatok a ház körül. Vadon élő állatok.
Nyelvtani fogalomkörök
– Cselekvés, történés, létezés kifejezése, birtoklás kifejezése, térbeli viszonyok Időbeli
viszonyok, mennyiségi viszonyok, mennyiségi viszonyok, modalitás esetviszonyok,
szövegösszetartó eszközök, tagadás, kérdő mondat.
Angol nyelv
– A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, 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.
– Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.

26

Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola
1036 Budapest, Mókus u.2.
tel/fax: 388-8903
– Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket
alkot.
– fő témakörök: üdvözlések, bemutatkozás; családtagok; lakás helyiségei, berendezési
tárgyak, tevékenységek a lakásban; napi étkezések, alapvető ételek, italok; az óra,
napszakok, a hét napjai, hónapok, évszakok, időjárás; számok 1-1000-ig, dátum;
alapvető ruhadarabok; testrészek; sportok, szabadidős tevékenységek; napi rutin;
iskolai tantárgyak, tárgyak, osztálytársak; vásárlás; főbb állatok; főbb ünnepek.
Felső tagozat
2020-as NAT
5. évfolyam
Irodalom
Témakörök:
Család, otthon, nemzet
– megismer műveket a magyar népmesék, műmesék, és más népek mítoszai köréből;
valamint bibliai történeteket;
– tudatosítja a mese különféle műfaji változatainak, illetve egy-egy mű variánsainak létezését,
a népmese és a műmese fogalmát;
– tudatosítja a valóság és mese (fikció) különbségét; egy-egy feldolgozás verses és prózai
formáját;
– alkalmazni tudja a műfajjal kapcsolatos legfontosabb fogalmakat;
– képes cselekményismertetésre, hős-bemutatásra;
– megtanul és előad művet/műrészletet
Petőfi Sándor: János vitéz
– ismeri az epikai műnem jellegét (tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő);
– elemzi és minősíti ezeket a viszonyokat, szempontokat a János vitéz részletes feldolgozása
során;
– jellemzi a mű szereplőit;
– megismeri a kapcsolódó elméleti fogalmakat (pl. verses epika; elbeszélő költemény);
– megkezdi az ismerkedést a poétikai eszközökkel – a szóképek, alakzatok felismerése,
megnevezése ettől kezdve folyamatos feladat;
– felismeri a versritmust;
– képes önálló szövegalkotási feladatok megoldására (különféle közlésformák;
nézőpontváltás stb.);
– képes saját véleményének megfogalmazására;
– alkalmas memoriterek előadására (szövegrészletek a műből).
Szülőföld, táj
– tudatosítja, hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban;
– megismeri, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik;
– érzékeli a szövegek műfaji különbségét
– megfigyeli a jellegzetes magyar tájak, városok megjelenítésének formáit;
– megismeri egy-egy jelentős alkotónak a szülőföldjéhez, a magyar tájhoz való viszonyulását
(ez is fejleszti, alakítja a kötődés igényét; azonosítja a művekben megjelenített témát,
motívumot, gondolatot, érzelmet, hangulatot)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
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–
–

megismerkedik a házi olvasmányok megközelítési szempontjaival, lehetőségeivel;
előzetesen felkészül a mű sok szempontú megközelítésére (feladatok; adatkeresés,
jegyzetelés, vázlatkészítés stb.);
– képes szövegalkotási feladatok megoldására (szóban/írásban), pl. jellemzés, levél,
elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás;
– képes szövegrészlet megtanulására, esetleg jelenet, dialógus előadására, dramatikus játékra
Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése
– megismerkedik a házi olvasmányok megközelítési szempontjaival, lehetőségeivel;
– előzetesen felkészül a mű sok szempontú megközelítésére (feladatok; adatkeresés,
jegyzetelés, vázlatkészítés stb.);
– képes szövegalkotási feladatok megoldására (szóban/írásban), pl. jellemzés, levél,
elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás;
– képes szövegrészlet megtanulására, esetleg jelenet, dialógus előadására, dramatikus játékra
Magyar nyelvtan
Témakörök:
A kommunikáció alapjai
– A kommunikáció nem nyelvi jeleit megismeri, alkalmazza és üzenetét felismeri a
mindennapi beszédhelyzetekben
– A nyelv zenei kifejezőeszközeit megismeri, alkalmazza
– Aktívan vesz részt különböző kommunikációs helyzetekben
– Az önálló véleményalkotás készsége fejlődik
– Képes a jelek felismerésére, elkülönítésére, csoportosítására
– A kommunikáció tényezőit megismeri
– A kommunikáció nem nyelvi jeleit felismeri, alkalmazza
– A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása
Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan
– Megismeri az alapvető helyesírási szabályokat (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány
elve, egyszerűsítés elve)
– A megismert helyesírási eseteket felismeri írott szövegekben, és tudatosan alkalmazza a
szövegalkotásban
Állandósult szókapcsolatok
– Szókincse, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása fejlődik
– Az állandósult szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat értelmezi, szerkezetét,
használati körét megfigyeli
– A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetét megfigyeli a beszélt és írott
szövegekben – játékos gyakorlatokkal
A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek
– Megismeri a nyelv szerkezeti egységeit és azok funkcióit
– Nyelvi elemzőkészsége fejlődik
– Megismeri a beszédhangok képzését, csoportosításának alapjait
– Felismeri a szavak szerkezetét
– A főbb szóelemeket és funkciójukat (képző, jel, rag) felismeri, elkülöníti
– Megfigyeli a szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepét a kommunikációban
– Képes az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerésére
– Megismer nyelvi játékokat, szójátékokat, szóalkotás különféle módjait megismerése,
digitális programok használatával is
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A szavak hangalakja és jelentése
– A hangalak és a jelentés kapcsolatát, illetve a jelentésmezőt felismeri
– Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon
értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavakat felismeri
– Gyakorlatot szerez a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében
Matematika
Halmazok
− Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint
− Halmazábra készítése
− Számhalmazok szemléltetése számegyenesen
− Részhalmazok felismerése ábráról
Matematikai logika, kombinatorika
− Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása
− Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása
− Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással
− Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
− Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében
− Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M
− Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös
többszörösök meghatározása
− 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok ismerete és alkalmazása
− A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási
maradékuk szerint
Alapműveletek természetes számokkal
− Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban
− Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal
− Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása
során; a hányados becslése
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes
alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő
műveletsor felírása
− A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
− Az
alapműveletek
tulajdonságainak
(felcserélhetőség,
csoportosíthatóság,
széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban
− Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés
Egész számok; alapműveletek egész számokkal
− Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút
érték fogalmának ismerete és alkalmazása
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− Alapműveletek elvégzése az egész számok körében
− Az
alapműveletek
tulajdonságainak
(felcserélhetőség,
csoportosíthatóság,
széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes
alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
− Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása
− Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés
− Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén
− Számok ábrázolása számegyenesen
Alapműveletek közönséges törtekkel
− Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében
− Az
alapműveletek
tulajdonságainak
(felcserélhetőség,
csoportosíthatóság,
széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes
alkalmazása
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő
műveletsor felírása
Alapműveletek tizedes törtekkel
− Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban
− Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal gyakorlati
feladatok megoldása során; a hányados becslése
− Az
alapműveletek
tulajdonságainak
(felcserélhetőség,
csoportosíthatóság,
széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes
alkalmazása írásban és géppel számolás esetén
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő
műveletsor felírása
Arányosság, százalékszámítás
− Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben
− Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése
− Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete
− Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján
Egyszerű szöveges feladatok
− Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel,
például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással
− A megoldás ellenőrzése
− Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
A függvény fogalmának előkészítése
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− A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges
szabályának megadása
− Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben
Sorozatok
− Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból
− Sorozatok adott szabály szerinti folytatása
Mérés, mértékegységek
− Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés
− Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és
szabványegységekkel a természetes és az épített környezetben
− Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az
épített környezetben
− Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása
− Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az
épített környezetben
− Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása
Síkbeli alakzatok
−
−
−
−

Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése
Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése
Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása
Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, háromszögegyenlőtlenség
− Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása
Transzformációk, szerkesztések
− Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben
− Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben
− Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek
szerkesztése
− Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése
− Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése
Térgeometria
− Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése
− Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma,
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló
− Testek közül gömb kiválasztása
− Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése
Leíró statisztika
− A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és
digitális eszközökkel kisméretű minta esetén
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− Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés
alapján kisméretű minta esetén
− Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint
− Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása
Valószínűség-számítás
− Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése
− A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése
Történelem
– Ismerje a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait
– Használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket
– Tudja időrendbe állítani a történelmi eseményeket
– Ismerje fel a címerek és zászlók alkotóelemeit, pecsét használatának alapjait
– Ismerje a kiemelten fontos esemény és jelenség időpontját
– Ismerje az egyes történelmi eseményekhez, folyamatokhoz tartozó történelmi
személyiségeket, helyszíneket és a kapcsolódó fogalmakat
– Fogalomhasználata az egyes korszakoknak megfelelő legyen
– Sajátítsa el a történelmi atlasz használatát
– Tanári útmutatással legyen képes a történelmi események, folyamatok értékelésére
– Tudjon rövid, szöveges vázlatot készíteni tanári irányítással
– Tudjon egyszerű történelmi forrásokat értelmezni, tartalmukat összefoglalni
– Tudjon önállóan véleményt alkotni, az eseményekhez kapcsolódóan kérdést feltenni
– Legyen képes tanári útmutatással egyes események ismertetésére, kiselőadás
összeállítására, prezentálására
– Ismerje az ókori nagy kultúrák életmód- és kultúrtörténetének alapjait
– Tudja bemutatni az ókori hadviselés legalapvetőbb jellemzőit
– Ismerje az ókori legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket
– Ismerje a kereszténység főbb tanításait, jelképeit
– Ismerje a középkori életmód- és kultúrtörténet alapvető elemeit (falusi, városi életforma,
egyház szerepe a középkorban)
– Ismerje a középkori kultúra főbb vonásait (művészeti irányzatok jellemzői)
– Ismerje a középkori hadviselés jellegzetességeit
– Ismerje a középkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, folyamatait
és fordulópontjait
– Ismerje a középkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, a történelmi
folyamatokban betöltött szerepüket
– Ismerje a középkori magyar történelemhez kapcsolódó mondákat, történeteket
– Legyen képes elhelyezni a magyar történelem főbb eseményeit a középkori történelmi
folyamatokban
Német nyelv
Témakörök:
Otthon
–

Családtagok otthoni feladatai. Napirend. Családi ünnepek.
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– Vidék és város összehasonlítása
– Német hírességek bemutatása
– Foglalkozások és helyszíneik
Étkezés
– Receptek, főzés, sütés.
– Bevásárlás
Idő, időjárás
–

Az óra.

– Öltözködés. Kedvenc ruháim. Ruházati boltban vásárlás
Sport
– Testrészek.
– Sportok, sportfelszerelések. Kedvenc sportom.
Iskola, barátok
– Iskolám, osztálytermünk. Iskolaszerek.
– Tanórán kívüli közös programjaink.
Szabadidő, szórakozás
– Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Közös időtöltés barátokkal.
– Internet, interaktív játékok.
Természet, állatok
– Vadon élő és állatkerti állatok. –
– Állatkertek Németországban, Ausztriában, Svájcban
Ünnepek és hagyományok
– Családi és iskolai ünnepek. (születésnap, farsang).
Város, bevásárlás
– Városok, települések, falvak. Épületek, utcák.
– Az én városom/falum.
– Vásárlás.
Utazás, pihenés
– Vakáció, nyaralás.
– Közlekedési eszközök.
Fantázia és valóság
– Képzeletem világa (fantasztikus szótár, egy jelmez készítése).
Egészséges életmód
–

A rendszeres testedzés.
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Nyelvtani fogalomkörök: múltidő, jövő idő, müssen, wollen, birtokos névmás,
tulajdonnevek birtokos esete, helyviszonyok kifejezése elöljárókkal, sorszámnevek,
melléknévragozás, a főnév részes esete
Angol nyelv
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák
kerültek meghatározásra, melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra
épülnek.
Angol nyelvi funkciók az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
– köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.)
– köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
– köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
– bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi! Nice to meet you.)
– információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you?
I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July.
What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a
cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.)
– hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?)
– hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)
– bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
– bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
– jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
– főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy
Easter!)
– megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és emailben (Dear Peter, Best wishes)
– véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think?
I think …)
– tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your
opinion about …? I think …)
– dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like?
It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?)
– igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)
– tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
– nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
– visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
– alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
– akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like …)
– kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry,
I can’t.)
– javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to
the cinema? Yes, sure.)
– meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like
to invite you to my party.)
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kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank
you. Thank you.)
– betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?)
– utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the
text, please.)
Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű
kifejezések példák):
– létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who
is he? What’s that?)
– szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for
breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)
– cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m
not listening. I’m leaving.)
– létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…?
Who was there? What was that?)
– cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t
see the film. Did you visit Joe?)
– jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.)
– felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.)
– kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?)
– birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother
…)
– mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children)
– mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…)
– mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a
lot of/few CDs.)
– mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve
got a lot of/little money.)
– térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on,
under, opposite, next to, between …)
– időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a
week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.)
– minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the
prettiest girl.)
– minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse)
– modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.)
– szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those),
kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any
(There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások
(somebody, anybody, nobody, everybody)
–

Természettudomány
Növények testfelépítése
– felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;
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összehasonlítja az ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok
(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján;
– felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek
funkcióit;
– összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott
szempontok alapján;
– ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint
csoportosít;
– azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket
Állatok testfelépítése
felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit;
összehasonlítja az ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok
(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján;
− felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek
funkcióit;
− az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja;
− azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;
– mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.
Anyagok és tulajdonságaik
−
−

felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy
önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;
− felismeri a különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok tulajdonságait,
felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt
hatásukat;
− tudja a becsléseket, méréseket és a mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek
meghatározására;
- önállóan végez egyszerű kísérleteket.
Mérések, mértékegységek, mérőeszközök
−

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a
hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;
− észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja;
− Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi és
évi közepes hőingást;
– leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek
adatait
Tájékozódás az időben
−

tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan;
megfigyeli a természet ciklikus változásait;
megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;
modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban.
Tájékozódás a térben, alapvető térképészeti ismeretek
−
−
−
−

−

mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését;
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felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen;
megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;
fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egymáshoz
viszonyított helyzetét;
− felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép,
közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép).
Alapvető életjelenségek és folyamatok
−
−
−

megnevezi az éghajlat fő elemeit;
jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);
értelmezi az évszakok változását;
értelmezi az időjárás-jelentést;
piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást
Az emberi szervezet működése, testi- lelki egészség
−
−
−
−
−

−
−
−
−

felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit;
látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között;
érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét;
tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani

Technika
– A technikai elveivel környezet jelentőségének felismerése.
– Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának elveivel és szükségességével.
– Egyszerű, mindennapos technikai rendszerek azonosítása.
– A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása, tömegkommunikációs eszközök kezelése.
Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása (egyszerű tervek és
vázlatrajzok készítése).
– Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok
olvasása és készítése.
– A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes
magatartásformáinak alkalmazása. A következetes és rendszeres tisztálkodás ismerete.
– Az egészséges táplálkozás jelentőségének felismerése.
– A családi munkamegosztás ismerete, a házi és ház körüli munkák gyakorlása.
– A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata.
Környezetkímélő magatartás és takarékosság fontosságának felismerése.
Ének-zene
– Képes a tanuló legalább 15 népzenei, 25 egy- és többszólamú történeti éneket, műzenei
alkotást, idézetet emlékezetből, g–f’’ hangterjedelemben egyénileg, kamaraének és
csoportos formában, lehetőség szerint eredeti nyelven előadni.
– Képes kifejezően, tiszta intonációval énekelni, és új darabokat megfelelő előkészítést
követően hallás után és jelrendszerről megtanulni.
– Ismeri a régi- és új stílusú népdalok jellegzetességeit, a kapcsolódó zenei kifejezésekkel
(ereszkedő- és kupolás dallamvonal, visszatérő- és kvintváltó szerkezet, tempo giusto-,
parlando-, rubato előadásmód)
– A többszólamú énekes zeneműveket biztos szólamtudással képes megszólaltatni.
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–
–
–
–
–
–
–
–

–

Énektechnikája, lapról olvasási készsége, harmonikus hallásuk alkalmassá teszi a magas
szintű kóruséneklésre.
Megismeri és értelmezi, a kottakép dallami-(neuma, kvadrát notáció, négyvonalas rendszer,
ötvonalas rendszer), ritmikai elemeit. (4/2, 3/2, 3/1, 12/8, alla breve, harmincketted
tizenhatod, kis éles. kis nyújtott, váltakozó ütem)
Ismeri a k7, n7, b2, Sz7 hangközöket, hangköz fordításokat, a hangnemeket 4# és 4b
előjegyzésig.
Felismeri, lejegyzi és megszólaltatja a tanult zenei elemeket.
Az ismert dalokat olvassa hangjegyről és énekli emlékezetből szolmizálva, abszolút
nevekkel.
A formai építkezés jelenségeit felismerik és meg tudják fogalmazni. (motívum, egytagú-,
kéttagú-, háromtagú (da Capo-s) forma, variációs forma)
Megkülönbözteti a tárogató, cimbalom, köcsögduda, doromb, hatlyukú (népi) furulya,
tilinkó, kaval, koboz, ütőgardon, tambura, lant, csembaló, orgona, harangjáték, harsona,
tuba hangszínét, felismerik a népi zenekar, barokk zenekar hangzását.
Ismeri a középkor, reneszánsz zenei jellemzőit, szerkesztésmódjait (kánon, orgánum,
burden, homofónia, polifónia, imitáció, a capella, augmentáció, diminúció)zenei műfajait
(motetta, mise, madrigál, társas ének, históriás ének, zsoltár, gregórián ének, trubadúr
ének, egyházi népének), legfontosabb zeneszerzőit (Pierluigi da Palestrina, Orlando di
Lasso, Josquin des Pres, Tinódi Lantos Sebestyén)
A zenehallgatásra kiválasztott művek közül 15 alkotást/műrészletet ismer.

Néptánc
Gyermekdalok, népdalok, kiszámolók, népszokások dalai
– A tanuló tudja a tanult új dallamokat önállóan is énekelni, illetve szükség esetén azokat
indítani tudja.
– Biztonsággal ismerje fel a már hallott és tanult hangszeres népzenét.
– Tudjon pontos ritmuskíséretet adni az énekelt népdalokhoz, illetve a hallgatott
népzenéhez.
– Tudja énekléssel is kísérni a tanult táncokat és népszokásokat. Tudja a táncot és éneket
önállóan indítani és irányítani.
Ritmusgyakorlatok
– Tudjon legalább hat ütem terjedelmű ritmust biztonsággal visszatapsolni.
– Tudjon egyszerű mozgássorokat és ugrós motívumokat azonos, nyújtott, éles és fordított,
tapsos ritmussal kísérni. Tudja a futást egyenletes sarokkoppantással kísérni.
Énekes mozgásos gyermekjátékok
– Kezdeményezően vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában, tudja azokat indítani és
irányítani.
– Tudja indítani és irányítani a kiszehajtás-zöldágjárás bemutatását.
– Társaival tudjon előadni egy énekes-táncos betlehemes játékot
Néptáncok
– Tudja az új sárközi, somogyi és szatmári motívumokat változatos módon gyakorolni,
szükség esetén társait irányítani.
– Kezdeményezően vegyen részt a sárközi karikázó kötött, és a somogyi csárdás, a szatmári
verbunk és csárdás motívumok kötött és szabad gyakorlásában. Legalább hat szatmári
verbunk motívum felhasználásával tudjon improvizálni.
Digitális kultúra
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A tanuló az Algoritmizálás és blokkprogramozás témakör végére
– megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
– ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
– ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit.
A tanuló az Online kommunikáció témakör végére
–

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza
az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
– önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
A tanuló a Robotika témakör végére
– ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
A tanuló a Szövegszerkesztés témakör végére
–

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
– a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
– ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés,
elválasztás);
– etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
A tanuló a Bemutatókészítés témakör végére
–
–

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat;
ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
– etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
A tanuló a Multimédiás elemek készítése témakör végére
– ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
– bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
A tanuló az Információs társadalom, e-Világ témakör végére
– önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;
– az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki;
– ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
– védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
A tanuló A digitális eszközök használata témakör végére
–
–
–
–

célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.

Rajz és vizuális kultúra
– A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során
a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
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– Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban.
– 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.
– Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos
megfogalmazása
Testnevelés
Gimnasztika és rendgyakorlatok prevenció, relaxáció
megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;
a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet.
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
–
–
–

–

futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós
futás közben;
– magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés –
számára megfelelő – technikáit.
Torna jellegű feladatmegoldások
–

segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult
elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére.
Testnevelési és népi játékok; Sportjátékok
–

a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;
– a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget
mutat;
– a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott
sportjátékokat.
Önvédelmi és küzdősportok
–

a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és
célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai
elemeket;
– a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat,
ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat.
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
–

ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
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–

a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.
Úszás
–
–
–

az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik;
rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat;
tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, azok
megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik.

Hit és erkölcstan
Erkölcstan
Éntudat - Önismeret
– megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének néhány
elemét;
– ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét
veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait.
Család – Helyem a családban
– megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel járhat, és
milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
– képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
– a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
– megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a
családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban;
– megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg
önmagáról.
Társas tudatosság és társas kapcsolatok
− helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
− képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
− a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
− megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek milyen
szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai közösségekben
Bibliaismeret
– Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban
– A Biblia főbb jellemzőinek ismerete
– Ismerje a következő bibliai történeteket: Dávid és Góliát, Jézus születése, halála és
feltámadása, A jó pásztor története
– A Miatyánk, az.1. Tim.3:16-17., és az 1.Sám 16:7/b memoriter szintű ismerete
– Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: bűn, hit, Krisztus, szeretet
– Tudja megfogalmazni az advent, a karácsony, a nagypéntek és a húsvét lényegét.
– Ismerje Káin és Ábel, valamint Salamon ítéletének történetét.
– A tíz parancsolat (2. Móz.20:2-17), a Péld. 9:10., az ApCsel 1:8. memoriter szintű ismerete
– Tudja megfogalmazni a virágvasárnap és a pünkösd, mint keresztény ünnep lényegét.
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6. évfolyam
Irodalom
Témakörök:
Hősök az irodalomban
A tanuló
−
−
−
−

megismeri a ballada műfaji jellemzőit, sajátos szerkesztés- és előadásmódját;
tudja, hogy a népköltészeti alkotások többféle változatban létezhetnek;
elő tud adni egy népballadát (memoriter);
értelmezi Arany János A walesi bárdok című balladáját (memoriter);
műismereti minimuma: egy népballada és egy Arany-ballada.
A tanuló
−
−
−
−

a már korábbról ismert művek olvasásával felidézi a műfaji sajátosságokat;
felidéz népköltészeti műfajokat;
megismer, rendszerez mondatípusokat;
kreatív írásokat készít (pl. helyi monda, keletkezéstörténet);
képes Arany János Rege a csodaszarvasról című művének elemző bemutatására (részletek,
memoriter is), a mondai anyag és a művészi feldolgozás összevetésére.
Arany János: Toldi
A tanuló
− felismeri az elbeszélő költemény műfaját;
− elemzi a tér- és időviszonyokat; ismeri a cselekményt; jellemzi a szereplőket és minősíti
kapcsolataikat a Toldi részletes feldolgozása során;
− alkalmazza a kapcsolódó elméleti fogalmakat (pl. verses epika; elbeszélő költemény);
− felismeri a poétikai eszközöket (szóképek, alakzatok), a versritmust;
− képes önálló szövegalkotási feladatok megoldására (különféle közlésformák;
nézőpontváltás stb.);
− képes saját véleményének megfogalmazására;
tud memoritereket előadni (szövegrészletek a műből).
Szeretet, hazaszeretet, szerelem
A tanuló
− megkülönbözteti az epikai és lírai műnemet (az ábrázolás irányultsága alapján);
− felismeri a lírai műnemnek a líra alanyára vonatkoztatottságát (bármely líratípusban, pl.
gondolat- vagy hangulatlíra);
− bővíti ismereteit a kifejezésmódokról;
− felismer jellemző témákat, motívumokat (pl. természet, évszakok, napszakok);
felismeri a művészi stíluseszközöket és elemzi azok hatását.
Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri csillagok
A tanuló
− alkalmazza a házi olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeit;
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− előzetesen felkészül a mű sok szempontú értelmezésére (feladatok; adatkeresés,
jegyzetelés, vázlatkészítés stb.);
− képes szövegalkotási feladatok megoldására (szóban/ írásban), pl. leírás, jellemzés,
elbeszélés nézőpontváltással, levél, kreatív írás;
képes szövegrészlet megtanulására, esetleg jelenet, dialógus előadására, dramatikus játékra.
Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény, ajánlott olvasmányok
A tanuló képes
− az elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak folyamatos gyakorlására;
− rövid érvelő szövegek készítésére;
− néhány, különféle típusú, a mindennapokban megjelenő írott és elektronikus szöveg
elkészítésére (meghívó, e-mail stb.);
saját hibáinak felismerésére, javítására, igényli ezek kiküszöbölését gyakorlással,
feladatmegoldással, és törekszik készségszintjének folyamatos fejlesztésére.
Magyar nyelvtan
Témakörök:
Élőbeszéd, írott szó
– Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű elkészítéséhez.
– A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez,
kiegészítéséhez.
– Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése.
– Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete.
– Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata.
– Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: mese, elbeszélés,
leírás, jellemzés, levél.
A szófajok rendszere
– A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb csoportjainak áttekintése,
szövegbeli és kommunikációs szerepük megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban.
– A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzőinek
megnevezése.
– Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.
– Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az irányultságának
kifejezésében; az ige aspektualitása.
– A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, szerkezete.
– A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása a szövegalkotásban.
– A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, szóalkotási gyakorlatok.
– A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtani, szótani
szerkezetével.
A sajtó és az internet világa
– Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment.
– Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, távolság, színek,
kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten túli jelentése.
– A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai.
Matematika
Halmazok
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– Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint
– Halmazábra készítése
– Számhalmazok szemléltetése számegyenesen
– Részhalmazok felismerése ábráról
– Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével.
Matematikai logika, kombinatorika
–
–
–

Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása
Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása
A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete
és használata
– Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal
– Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz,
szisztematikus felsorolás
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
–
–

Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében
Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös
többszörösök meghatározása
– 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok ismerete
és alkalmazása
– A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási
maradékuk szerint
Alapműveletek természetes számokkal
− Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal
− Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása
során; a hányados becslése
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes
alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő
műveletsor felírása
− A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
− Az
alapműveletek
tulajdonságainak
(felcserélhetőség,
csoportosíthatóság,
széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban
− Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok
körében
− Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés
Egész számok; alapműveletek egész számokkal
− Alapműveletek elvégzése az egész számok körében
− Az
alapműveletek
tulajdonságainak
(felcserélhetőség,
csoportosíthatóság,
széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes
alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén
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− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő
műveletsor felírása
− Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
− Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
− Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés
− Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése
− Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén
− Számok ábrázolása számegyenesen
Alapműveletek közönséges törtekkel
− Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása
− Az
alapműveletek
tulajdonságainak
(felcserélhetőség,
csoportosíthatóság,
széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes
alkalmazása
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő
műveletsor felírása
− Kapott eredmény ellenőrzése
Alapműveletek tizedes törtekkel
− Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban
− Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal gyakorlati
feladatok megoldása során; a hányados becslése
− Az
alapműveletek
tulajdonságainak
(felcserélhetőség,
csoportosíthatóság,
széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes
alkalmazása írásban és géppel számolás esetén
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő
műveletsor felírása
Arányosság, százalékszámítás
− Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben
− Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét
gyakorlati feladatok megoldásában
− Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése
− Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete
− Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján
− Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak
alkalmazásával
− Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben
Egyszerű szöveges feladatok
− A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel,
például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással
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− A megoldás ellenőrzése
− Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
A függvény fogalmának előkészítése
− A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges
szabályának megadása
− A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak
megfigyelése, elemzése
− Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben
− Egyenes arányosság grafikonjának felismerése
Sorozatok
− Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban
− Sorozatok adott szabály szerinti folytatása
− Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása
Mérés, mértékegységek
− Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és
szabványegységekkel a természetes és az épített környezetben
− Sokszögek területének meghatározása átdarabolással
− Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az
épített környezetben
− Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása
Síkbeli alakzatok
− Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása
− Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete
− Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint
− Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása
Transzformációk, szerkesztések
−
−
−
−

Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben
Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése
Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek
szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás
− Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése
− Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése
Térgeometria
− Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma,
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló
− Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése
Leíró statisztika
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− A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram,
vonaldiagram, pontdiagram) kisméretű mintán
− A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és
digitális eszközökkel kisméretű minta esetén
− Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés
alapján kisméretű minta esetén
− Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása
Valószínűség-számítás
− Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése
− A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése
Történelem
A tanuló
– Ismerje a kiemelten fontos esemény és jelenség időpontját
– Tudja időrendbe állítani a történelmi eseményeket
– Ismerje az egyes történelmi eseményekhez, folyamatokhoz tartozó történelmi
személyiségeket, helyszíneket és a kapcsolódó fogalmakat
– Legyen képes önállóan a történelmi események, folyamatok rövid értékelésére
– Tudjon önállóan rövid, szöveges vázlatot készíteni
– Tudjon történelmi forrásokat értelmezni, tartalmukat összefoglalni. Legyen képes
összevetni a forrásokban található információkat az ismereteivel
– Fogalomhasználata az egyes korszakoknak megfelelő legyen
– Tudjon önállóan véleményt alkotni, az eseményekhez kapcsolódóan kérdést feltenni
– Legyen képes önállóan egyes események ismertetésére, kiselőadás összeállítására,
prezentálására
– Legyen képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, írott forrásokból, valamint
a különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból.
– Megadott szempontok alapján, tanári útmutatással legyen képes történelmi információkat
gyűjteni különböző médiumokból és forrásokból
– Legyen képes képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival leírni
– A tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket tudja hozzárendelni egy adott
történelmi korhoz, államhoz
– Legyen képes a történelmi események, folyamatok értékelésére
– Ismerje a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket,
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében
– Tudja felidézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit,
jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait
– Tudja felidézni az újkori egyetemes történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit,
folyamatait, és fordulópontjait
– Ismerje az újkor életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az emberek életét
befolyásoló tényezőket
– Ismerje az újkori egyetemes történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve
szerepüket az egyes eseményekben
– Ismerje az újkori életmód- és kultúrtörténet alapvető vonásait
– Legyen tisztában az újkor világképének fő vonásaival
– Ismerje a reformáció irányzatait és tanításaikat
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– Ismerje és tudja bemutatni a 19. századi modernizáció gazdasági, társadalmi és kulturális
hatásait
– Legyen képes felidézni a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákkal: a
hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira
– Ismerje a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit
– Ismerje a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a
középkorban és újkorban, ismerjen példákat a magyar nemzet és a közép-európai régió
népeinek kapcsolatára és együttműködésére
– Legyen képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai történelmi
folyamatokban
– Ismerjen példákat, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa és a
világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez
Hon és népismeret
Az én világom
– nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására;
– megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi
hagyományait;
– önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja
szülőföldje hagyományos értékeit.
Találkozás a múlttal
– megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának,
normarendszerének megismerésére, elfogadására;
– ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon
élő emberek eltérő életmódja között.
– megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó
erejére;
– szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló
előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat;
– meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meghallgatását
követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni.
Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink
– meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek
megismerése között
– életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra
eredményeit, a hungarikumokat;
– tiszteletben tartja más kultúrák értékeit.
Német nyelv
Témakörök:
Család
– Személyleírás. Szokásos napi tevékenységek.
Sport
– Téli sportok. Csapatok. Sportbaleset, sportprogramok. Segítségnyújtás.
Iskola, barátok
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– Tanórán kívüli közös programok. (Iskolai börze.)
Szabadidő, szórakozás
– Szabadidős program tervezése. Meghívás programokra.
Természet, állatok
– Kisállatok.
Város, bevásárlás
– Tájékozódás, útbaigazítás. Híres német városok nevezetességei. Vásárlás, csere-bere.
Utazás, pihenés
– Külföldi utazás, élmények. (Utazás a téli szünetben.)
Fantázia és valóság
– Kedvenc olvasmányaim, könyvem. Egy olvasmány élmény bemutatása.
Egészséges életmód.
– A rendszeres testedzés.
Nyelvtani fogalomkörök: múltidő, jövő idő, melléknévragozás, részes eset
Angol nyelv
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák
kerültek meghatározásra, melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra
épülnek.
Angol nyelvi funkciók a 6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
– köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.)
– köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
– köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
– bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi! Nice to meet you.)
– információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you?
I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July.
What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a
cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.)
– hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?)
– hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)
– bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
– bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
– jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
– főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy
Easter!)
– megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és emailben (Dear Peter, Best wishes)
– véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think?
I think …)
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– tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your
opinion about …? I think …)
– dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like?
It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?)
– igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)
– tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
– nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
– visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
– alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
– akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like …)
– kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry,
I can’t.)
– javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to
the cinema? Yes, sure.)
– meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like
to invite you to my party.)
– kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank
you. Thank you.)
– betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?)
– utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the
text, please.)
Angol nyelvi elemek, struktúrák a 6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű
kifejezések példák):
– létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who
is he? What’s that?)
– szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for
breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)
– cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m
not listening. I’m leaving.)
– létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…?
Who was there? What was that?)
– cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t
see the film. Did you visit Joe?)
– jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.)
– felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.)
– kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?)
– birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother
…)
– mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children)
– mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…)
– mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a
lot of/few CDs.)
– mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve
got a lot of/little money.)
– térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on,
under, opposite, next to, between …)
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– időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a
week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.)
– minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the
prettiest girl.)
– minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse)
– modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.)
– szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those),
kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any
(There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások
(somebody, anybody, nobody, everybody)
– Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.
Természetismeret
Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy
önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;
− felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre
gyakorolt hatásukat;
− önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai
paraméterek meghatározására;
− önállóan végez egyszerű kísérleteket.
− megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás jelenségét,
példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;
− megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek
gyakorlati életben való megjelenését;
− megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó
anyagokat és az energiatermelés folyamatát;
− kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit;
− kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és
következményeit.
Topográfiai alapismeretek
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

meghatározza az irányt a valós térben;
érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;
tájékozódik a térképen és a földgömbön
felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú
térképeken;
felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen;
megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését;
ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;
felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket;
bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és a
szomszédos országokat.
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Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének megismerése
során, terepi munkában)
meghatározza az irányt a valós térben;
érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;
tájékozódik a térképen és a földgömbön.
a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet
készít;
− tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével;
− meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;
− használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást
Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái
−
−
−
−

komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;
− tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
− tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
− megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
− életközösségként értelmezi az erdőt;
− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők
életközössége esetén;
− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények
környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;
− táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és
állatfajokból;
− példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre
gyakorolt hatásait;
− tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.
A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;
tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat
megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit;
életközösségként értelmezi a mezőt;
felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek
életközössége esetén;
példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények
környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;
táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és
állatfajokból;
példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt
hatásait;
tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok
védelmét.
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Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;
− tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
− tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
− megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
− életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;
− összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;
− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és vízparti
életközösségek esetén;
− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények környezethez
történő alkalmazkodására vonatkozóan;
− táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti növényés állatfajokból;
− példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gyakorolt
hatásait;
− tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.
Az energia
−

összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;
ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;
tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban
csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján;
példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;
megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre
A Föld külső és belső erői, folyamatai
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;
ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;
tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban
megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen
vizsgálható tulajdonságait;
példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;
tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma;
ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás,
komposztkészítés, ökológiai kertművelés);
felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység
hatásait;
magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínformálás
közti összefüggéseket;
magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.

Technika
– A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrásokkal.
– Az információtárolás és továbbítás eszközeinek használata.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szerszámok és gépek
kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata.
Mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok készítése.
Tárgyak felismerése vetületek alapján.
A makett és a modell szerepe.
Logikai áramkörök értelmezése. A biztonságos közlekedés alkalmazása.
A kerékpáros közlekedés szabályai.
Az egészséges életmód ismeretei.
Egyszerű háztartási munkák gyakorlati végzése.
Családi gazdálkodás összefüggései.

Ének-zene
– Képes a tanuló legalább 15 népzenei, 25 egy- és többszólamú történeti éneket, műzenei
alkotást, idézetet emlékezetből, g–f’’ hangterjedelemben egyénileg, kamaraének és
csoportos formában, lehetőség szerint eredeti nyelven előadni.
– Képes kifejezően, tiszta intonációval énekelni, és új darabokat megfelelő előkészítést
követően hallás után és jelrendszerről megtanulni.
– A többszólamú énekes zeneműveket biztos szólamtudással képes megszólaltatni.
Énektechnikája, lapról olvasási készsége, harmonikus hallása alkalmassá teszi a magas szintű
kórusmunkára.
– Felismeri a zenei kifejezések, a formák, a műfajok és a zenei eszközök közti
összefüggéseket.
– Megismeri és értelmezi a kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket.
– Ismeri a b4 (tritonus), sz5, b2, sz7 hangközöket, a hangközfordításokat, a kuruc-, a lokrisziaz összhangzatos- és dallamos moll skálákat, a hangnemeket 5# és 5b előjegyzésig, a
számozott basszust, a maggiore - minore váltást, a dúr és moll hármashangzatot és
fordításait, a domináns szeptim akkordot, a funkciókat és az autentikus zárlatot.
– Felismeri, lejegyzi és megszólaltatja a tanult zenei elemeket.
– Az ismert dalokat olvassa hangjegyről és énekli emlékezetből szolmizálva, abszolút
nevekkel.
– Megkülönbözteti a barokk zenekar, a vonósnégyes és a szimfonikus zenekar hangzását.
Ismeri a szimfonikus zenekar főbb hangszereit (hegedű, cselló, fuvola, oboa, klarinét, kürt,
trombita)
– Ismeri a barokk stílus és a bécsi klasszicizmus zenei formáit (da capo-s forma, periódus,
kéttagú- és háromtagú forma, rondóforma, szonátaforma, triós forma, variációs forma),
szerkesztési módjait (-Szekvencia, kürtmenet, funkciós kíséret, fúga, tercpárhuzam,
szimmetria, zenei műfajait és azok jellegzetességeit (opera, oratórium, passió, kantáta,
mise, cocerto, szvit, szonáta, szimfónia, vonósnégyes, szerenád), legfontosabb zeneszerzőit
( H. Purcell, C. Monteverdi, A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart, L.
van Beethoven)
– A zenehallgatásra kiválasztott művek közül 20 alkotást/műrészletet ismer.
Néptánc
Gyermekdalok, népdalok, kiszámolók, népszokások dalai, népzene
– A tanuló tudja a tanult új dallamokat önállóan is énekelni, illetve szükség esetén azokat
indítani tudja.
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Biztonsággal ismerje fel a már hallott és tanult hangszeres népzenét, önállóan is
kezdeményezze a zenehallgatást.
– Tudjon pontos ritmuskíséretet adni az énekelt népdalokhoz, illetve a hallgatott
népzenéhez.
– Tudja énekléssel is kísérni a tanult táncokat és népszokásokat. Tudja a táncot és éneket
önállóan indítani és irányítani.
Ritmusgyakorlatok
– Tudjon legalább hat ütem terjedelmű ritmust biztonsággal visszatapsolni.
– Tudjon egyszerű mozgássorokat és ugrós motívumokat azonos, nyújtott, éles és fordított,
tapsos ritmussal kísérni. Tudja a futást egyenletes sarokkoppantással kísérni.
– Vegyen részt a keringések és forgások gyakorlásában
Énekes mozgásos gyermekjátékok, népszokások
– Kezdeményezően vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában, tudja azokat indítani és
irányítani.
– Tudja indítani és irányítani a kiszehajtás-zöldágjárás bemutatását.
– Tudja indítani és irányítani a betlehemezés bemutatását.
– Tudja indítani és irányítani a pünkösdi királyné-járás bemutatását
Néptáncok
– Tudja az új délalföldi, székely és kóló motívumokat változatos módon gyakorolni, szükség
esetén társait irányítani.
– Kezdeményezően vegyen részt a szatmári verbunk és csárdás, a délalföldi ugrós, a székely
verbunk és a mamacsko kóló motívumok kötött és szabad gyakorlásában. Legalább hat-hat
motívum felhasználásával tudjon délalföldi ugrós és székely verbunkot improvizálni.
– Tudja a korábban tanult táncokat változatos formákban és színtereken gyakorolni, erre
tudja társait is mozgósítani.
– A megfigyelt koreográfiákban biztonsággal ismerje fel a tanult motívumokat, illetve
jellegzetes motívumfűzéseket.
– Tudjon a tanuló táncrepertoárja alapján bemutatót szervezni, indítani és irányítani
Digitális kultúra
A tanuló az Algoritmizálás és blokkprogramozás témakör végére
–
–
–
–

megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit;
a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a
tanult blokkprogramozási nyelven;
– tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
– mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
A tanuló az Online kommunikáció témakör végére
–

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza
az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
– önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
A tanuló a Robotika témakör végére
–

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
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– adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
– mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
A tanuló a Szövegszerkesztés témakör végére
–

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
– a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
– ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés,
elválasztás);
– etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
A tanuló a Bemutatókészítés témakör végére
–
–

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat;
ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
– etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
A tanuló a Multimédiás elemek készítése témakör végére
– ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
– bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
A tanuló az Információs társadalom, e-Világ témakör végére
– önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;
– az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki;
– ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
– védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
A tanuló A digitális eszközök használata témakör végére
–
–
–

célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.

Rajz és vizuális kultúra
– 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.
– 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.
– Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos
megfogalmazása.
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Testnevelés
Gimnasztika és rendgyakorlatok prevenció, relaxáció
– megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;
– a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
– a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet.
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
– futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós
futás közben;
– magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés –
számára megfelelő – technikáit.
Torna jellegű feladatmegoldások
–

segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult
elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére.
Testnevelési és népi játékok; Sportjátékok
– a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;
– a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget
mutat;
– a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott
sportjátékokat.
Önvédelmi és küzdősportok
– a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és
célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai
elemeket;
– a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat,
ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat.
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
– ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
– a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.
Úszás
– az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik;
– rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat;
– tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, azok
megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik.
Hit és erkölcstan
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Erkölcstan
A társas együttélés kulturális gyökerei
− azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy ezek
milyen szerepet játszanak a saját életében;
− érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi a
hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
− azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat
vetnek fel, és véleményt alkot róluk;
− értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit;
− a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a
csoportnormákat és a saját értékrendjét.
A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő
− megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére
− felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét
− döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntarthatóság
megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi problémák kezelése
érdekében;
− megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek
támogatják.
Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
− egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek érvényesítésére;
− képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére
− reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
− képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére.
Bibliaismeret
– Ismerje a következő bibliai történeteket: Dávid és Góliát, Jézus születése, halála és
feltámadása, A jó pásztor története
– A Miatyánk, az.1.Tim.3:16-17., és az 1.Sám 16:7/b memoriter szintű ismerete
– Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: bűn, hit, Krisztus, szeretet
– Tudja megfogalmazni az advent, a karácsony, a nagypéntek és a húsvét lényegét.
– Ismerje Káin és Ábel, valamint Salamon ítéletének történetét.
– A tíz parancsolat (2. Móz.20:2-17), a Péld. 9:10., az ApCsel 1:8. memoriter szintű ismerete
– Tudja megfogalmazni a virágvasárnap és a pünkösd, mint keresztény ünnep lényegét.
2012-es NAT
7. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása, megértése
– A hallott szöveg megértésének bizonyítása megfelelő reflektálással.
– Részvétel beszélgetésben, vitában, az önálló vélemény szabatos, rövid megfogalmazása,
a nem nyelvi jelek tudatos alkalmazása.
Ismeretek az anyanyelvről
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– Jártasság az egyszerű mondat fajtáinak, szerkezetének, mondatrészeinek, a
mondatrészek kifejezőeszközeinek, szintagmáinak felismerésében, tájékozottság a
mondatelemzésben.
– A helyesírási szabályzat ismerete és használata. Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát,
legjellemzőbb területeit.
A tanulási képesség fejlesztése
– A tanuló képes a különféle írott és elektronikus információhordozókból adatokat
gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni.
Olvasás, írott szöveg megértése
– Különféle tartalmú szövegek előzetes áttekintése után hibátlan felolvasása.
– A tanuló képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum, és
ismeretterjesztő) szöveg globális megértésére, a szövegből információk
visszakeresésére.
Írásbeli szövegek alkotása
– Rövidebb elbeszélés, leírás, jellemzés, levél készítése írásban a tanult szövegépítő
eljárások ismeretében, tetszetős formában, a tanult helyesírási szabályok,
nyelvhelyességi tudnivalók önálló alkalmazásával.
Ismeretek az irodalomról
– Az élmény- és tapasztalatszerző olvasás révén ismerje a magyar és a világirodalom jeles
alkotásait.
– Elemzéskor tudja használni a legfontosabb szóképekről és alakzatokról tanultakat.
– Memoriterként tudjon 4-5 lírai alkotást (Himnusz, Szózat).
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
– A tanuló árnyaltan fejezze ki ítéleteit, tapasztalatait, használja a kommunikáció és
irodalom tanult fogalmait.
– A tanuló legyen képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére,
értelmezésére, példával történő bemutatására.
Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása.
– A nyelv logikai elemeinek helyes használata. Állítások igaz vagy hamis voltának
eldöntése, állítások tagadása.
– Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, egyszerűbb
szövegek értelmezése.
– Kombinatorikai gondolatmenetek alkalmazása a lehetséges esetek, megoldások
felkutatásában.
– Gráfok használata feladatmegoldások, összefüggések szemléltetése során.
Számtan, algebra
– A racionális számokkal kapcsolatos fogalomrendszer ismerete. A négy alapművelet
végrehajtása az egész számok és a törtalakban vagy tizedestört alakban adott racionális
számok körében.
– A természetes szám kitevőjű hatványozás fogalma, hatványértékek kiszámítása.
Műveletek konkrét természetes szám kitevőjű hatványokkal.
– Az 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése. A normálalak használata a
számok egyszerűbb írására.
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– A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása
(a hatványozást is figyelembe véve). Számológép ésszerű használata a számolás
megkönnyítésére.
– Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók, tételek (osztó, többszörös, oszthatósági
szabályok, közös osztó, közös többszörös) ismerete. A legnagyobb közös osztó,
legkisebb közös többszörös meghatározása. Pozitív egész számok prímtényezőkre
bontása. Egyszerű oszthatósági problémák vizsgálata. Az oszthatóságról tanult
ismereteik megszerzése során kialakult a bizonyítás iránti igény.
– Az arány fogalmának ismerete, alkalmazása gyakorlati jellegű feladatokban is. Arányos
osztás végrehajtása. Az egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása
matematikai és hétköznapi feladatokban.
– A százalékszámítás fogalomrendszerének ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása.
A kamatos kamat fogalma, kiszámítása.
– Algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének meghatározása. Algebrai egész
kifejezések összevonása, szorzása egytagú kifejezéssel. A betűkifejezések és az azokkal
végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi
feladatok megoldásában.
– Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, a kapott eredmény ellenőrzése.
– Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a matematikából és
a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldására. (Szöveges
feladatok értelmezése, összefüggések lefordítása a matematika nyelvére, a számítások
végrehajtása, az eredmény ellenőrzése a szöveg alapján.).
Geometria
– A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni.
– Ismeri a vektor fogalmát.
– Az egybevágó alakzatok felismerése. Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat
képének megszerkesztése. A tanult egybevágósági transzformációk vizsgálata,
tulajdonságaik felsorolása. A tengelyesen szimmetrikus, a középpontosan szimmetrikus
alakzatok felismerése, e fogalmak alkalmazása geometriai vizsgálatokban.
– A szögpárok ismerete, alkalmazásuk geometriai vizsgálatokban.
– Ismeri a háromszög tulajdonságait (háromszög-egyenlőtlenség, háromszög szögei és
oldalai közötti összefüggések, háromszög belső és külső szögeire vonatkozó
összefüggések), háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint. Tudását
alkalmazza a feladatok megoldásában.
– Ismeri a nevezetes négyszögek (deltoid, trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, rombusz,
téglalap, négyzet) fogalmát, e fogalmak közti kapcsolatrendszert. Ismeri a négyszög
(speciálisan a nevezetes négyszögek) belső és külső szögeire vonatkozó
összefüggéseket, továbbá a nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságait. Tudását
alkalmazza feladatok megoldásában.
– Ismeri a sokszög területének fogalmát, szabványos mértékegységeit, helyesen váltja át
a mértékegységeket. Kiszámítja a háromszög, a nevezetes négyszögek és a kör
kerületét, területét. A területszámításról tanultakat képes alkalmazni térgeometriai
számításokban, illetve a mindennapi gyakorlattal kapcsolatos feladatok megoldásában.
– A tanuló képes térbeli alakzatok axonometrikus képét felvázolni, és ennek segítségével
sikeresen old meg problémákat.

60

Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola
1036 Budapest, Mókus u.2.
tel/fax: 388-8903
– Ismeri az egyenes hasáb és az egyenes körhenger fogalmát, tulajdonságait. Képes
felvázolni a tanult testek hálóját, kiszámítani a felszínüket.
– Ismeri a sokszöglapokkal határolt test térfogatának fogalmát, a térfogat szabványos
mértékegységeit, helyesen váltja át a mértékegységeket. A háromszög és négyszög
alapú egyenes hasáb, továbbá a forgáshenger térfogatképleteinek ismeretében ki tudja
számítani sok, a mindennapjainkban előforduló test felszínét, térfogatát, űrmértékét.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– A hozzárendelés (reláció) megadása diagrammal, táblázattal, grafikonnal, szabállyal.
Alaphalmaz, képhalmaz fogalmának ismerete.
– Egyértelmű hozzárendelés, függvény fogalmának, valamint az értelmezési tartomány,
értékkészlet fogalmának ismerete, konkrét függvény értelmezési tartományának,
értékkészletének meghatározása.
– Valós (szám-szám) függvény grafikonjának elemzése a tanult szempontok szerint: a
függvény alaptulajdonságainak (adott helyen felvett függvényérték, adott
függvényértékhez tartozó független változók, növekedés, csökkenés, legnagyobb érték,
legkisebb érték) grafikonról való leolvasása.
– Az egyenes arányosság mint szám-szám függvény tulajdonságainak felismerése. Az
egyenes arányosság grafikonjának felismerése, adott egyenes arányosság grafikonjának
ábrázolása. A grafikon meredekségének vizsgálata.
– A lineáris függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer ismerete, konkrét lineáris függvény
grafikonjának megrajzolása (esetleg összegtartozó számpárok segítségével). A lineáris
kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.
– A fordított arányosság függvényének ismerete (tulajdonságok, grafikon).
– Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
– Valószínűség, statisztika
– Valószínűségi kísérletek eredményeinek tudatos megfigyelése, lejegyzése, relatív
gyakoriságok kiszámítása. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a
valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. Események
valószínűségének kiszámítása vagy becslése egyszerűbb esetekben.
– Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, táblázatok készítése. Adat
gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. A középértékek (középső érték,
átlag, leggyakoribb érték) és a terjedelem meghatározása. Vonaldiagram, oszlopdiagram
olvasása, készítése, szalag-, kördiagram olvasása.
Történelem
– Készítsen önállóan vázlatot az adott témáról.
– A diák tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi témáról, megadott
ismeretterjesztő irodalom alapján. (Ifjúsági irodalom, népszerű tudományos irodalom,
történelmi forrásokból vett szemelvények, sajtó rádió tv-műsorok)
– Ismerje és tudja használni a legfontosabb kézikönyveket, lexikonokat és atlaszokat.
– Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni
néhány mondatban.
– Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel, ezekből ismereteket
meríteni. Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, ismerje
egy-egy korszak fontosabb jellemzőit.
– Tudjon önálló véleményt alkotni okokról és következményekről.
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– Tudja, hogy a tantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük az adott
időszakban. Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb
eseményeit.
– Tudja összehasonlítani különböző időszakok térképeit.
– Legyen képes egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni.
– Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem megjelölt személyei közül
kik voltak kortársak.
– Értse meg a hírközlési forradalom jelentőségét.
Német nyelv
Témakörök
– Család: Családfa. Személyleírás. Szokásos napi tevékenységek
– Otthon: Lakóhelyem, tágabb környezetem bemutatása. Falusi élet. Nevezetességek a
célnyelvi országban (Bécs)
– Idő, időjárás: Időjárás.
– Sport: Sportszerek, sportversenyek, eredmények. Különleges sportok. Az orvosnál.
betegségek. Testrészek.
– Iskola, barátok: Barátok jellemzése, bemutatása.
– Szabadidő, szórakozás: Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
– Természet, állatok: Házi állatok egy gazdaságban.
– Ünnepek és szokások: Családi ünnepek (Születésnap.)
– Város, bevásárlás: Látnivalók, nevezetességek. Híres városok és nevezetességeik.
– Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Élmények. Utazás Ausztriában. Közlekedési
eszközök. Közlekedési táblák, szabályok.
– Fantázia és valóság: Egy mese modern feldolgozásban. (Der Wolf und die sieben
Punker)
– Zene, művészetek: Múzeum, kiállítás (pl. Schönbrunn, Minipolis)
– Egészséges életmód: Betegségek és megelőzésük.
– Földünk: Tájak, folyók, hegyek, tavak itthon és a célnyelvi országokban.
– Nyelvtani fogalomkörök tagadás – témakörök: ismerkedés; rendelés étteremben;
vásárlás; időjárás, égtájak; egészséges életmód; tervek a jövőre; csillagjegyek; külső és
belső tulajdonságok; az angol királyi család; képeslap és levélírás; útbaigazítás,
térképhasználat; Magyarország látnivalói; közlekedési eszközök, utazás folyamata;
sportágak; betegségek, balesetek, orvos látogatása
Földrajz
– A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és társadalmigazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok elemzésére, tanári irányítás alapján
alapvető összefüggések felismerésére.
– Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájaikat,
legfontosabb országaikat.
– Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet alapvető összefüggéseit.
– Legyen képes különböző térképi és egyéb földrajzi tartalmú információk felhasználására
a témákhoz kapcsolódóan.
– Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat.
Biológia
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– A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének
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 tisztában 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).
– 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 tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a
látottak elmondására, egyszerű tapasztalatok életkorának megfelelő értelmezésére.
– Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg, erő,
hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt mértékegységeit.
– Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó
olvadása, vizes ruha száradása, stb.)
– Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelenőségével. Értse,
hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem.
– Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek,
mérések elvégzésére, azok értelmezésére.
Kémia
– A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és
az elektronok száma azonos a semleges atomban.
– Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti
összefüggést.
– Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket.
Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Ismerje fel a tanult
anyagokat tulajdonságaik alapján.
– Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás alapján szakszerűen mutassa
be. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi
életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.
– Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosítására. Ismerje az égés
folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes
magatartásformát tűz esetén.
– Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.
– Legyen képes egyszerű tudományos népszerűsítő irodalmi részlet értelmezésére,
lényegének elmondására.
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Technika
– A technika társadalomra és természetre gyakorolt hatásainak vizsgálata.
– Véleményalkotás a fenntartható fejlődésről.
– A lehetséges környezetkímélő nyersanyag és energiaforrások bemutatása és elemzése
a felhasználhatóság szempontjából.
– Információs rendszerek és csatornák, illetve egyszerű érzékelők megismerése konkrét
példákon.
– Egy konkrét egyszerű gyártási folyamat bemutatása.
– Az erőmű típusok egyszerű összehasonlítása.
– Az alternatív energiaforrások és a környezetkímélő technológiák áttekintése.
– Gépek működésének bemutatása, modellezése.
– A gépek általános jellemzőinek ismerete. Erőgépek működése.
– Jelentős magyar és külföldi találmányok és feltalálók azonosítása.
– A közúti, a légi, a vízi, a vasúti közlekedés rendszereinek elemzése.
– Kulturált közlekedési magatartása alkalmazása.
– A korszerű táplálkozás módszereinek használata.
– Korszerű ételsor önálló összeállítása.
– Egyszerű háztartási gépek használata. Az infrastruktúra elemeinek ismerete.
– A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek felismerése.
– A takarékosság alkalmazása.
– A növények gondozása, ápolása.
– Pályaválasztási alapfogalmak gyűjtése.
Ének-zene
– Képes a tanuló legalább 15 népzenei, 30 egy- és többszólamú történeti éneket, műzenei
alkotást, idézetet emlékezetből, g–f’’ hangterjedelemben egyénileg, kamaraének és
csoportos formában, lehetőség szerint eredeti nyelven előadni.
– Képes kifejezően, tiszta intonációval énekelni, és új darabokat megfelelő előkészítést
követően hallás után és jelrendszerről megtanulni.
– A többszólamú énekes zeneműveket biztos szólamtudással képes megszólaltatni.
– Felismeri a zenei kifejezések, a formák, a műfajok, és a zenei eszközök közti
összefüggéseket.
– Ismeri és értelmezi a kottakép elemeit.
– Ismeri az aszimmetrikus ütemeket, a k9, n9 hangközöket, a szűkített és bővített
hármashangzatot, a basszuskulcsot, kettős kereszt, kettős bé, az enharmónia
használatát, a 6# – 6b-s hangnemeket, a kromatikus skálát.
– Felismerik, lejegyzi és megszólaltatja tanult zenei elemeket.
– Az ismert dalokat olvassa hangjegyről és énekli emlékezetből szolmizálva, abszolút
nevekkel
– Megkülönböztetik a piccolo, szaxofon, hárfa, cseleszta hangszínét, ismerik a hangszerek
alapvető jellegzetességeit.
– Ismerik a romantika szerkesztésmódjait, zenei műfajait, legfontosabb zeneszerzőit.
– Zenehallgatásuk tudatos.
– A zenehallgatásra kiválasztott művek közül 20 alkotást/műrészletet ismernek.
– Ismeri a romantika zenei jellemzőit, szerkesztésmódjait, zenei műfajait, legfontosabb
zeneszerzőit.
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Informatika
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
– legyen képes megfelelően tájékozódni a különböző informatikai környezetekben;
– ismerje az informatikai eszközök működési elveit;
– 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.
– A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
– lássa át a problémamegoldás folyamatát;
– ismerje fel az informatikai szemléletet;
– ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; legyen képes a probléma
megoldásához szükséges hardver és szoftver eszközöket kiválasztani;
– ismerje a különböző informatikai eszközökről való adatátvitel módszereit;
– ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
– A tanuló az infokommunikáció témakör végére
– legyen képes hatékonyan megtalálni és kigyűjteni a kívánt információkat az internet
segítségével;
– A tanuló az információs társadalom témakör végére
– ismerjen megbízható információforrásokat;
– legyen képes értékelni az információ hitelességét;
– ismerje a számítógép védelme érdekében alkalmazható lehetőségeket;
– A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
– a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve legyen képes önállóan releváns
forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz.
Rajz és vizuális kultúra
– A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az
alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében.
– Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű
értelmezése.
– Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb
következtetések megfogalmazása.
– 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.
– Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
– A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése
és a meghatározó alkotók műveinek felismerése.
– Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
Testnevelés
Természetes és nem természetes mozgásformák
– Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
– Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
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Sportjátékok
– A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.
Atlétika jellegű feladatok
– Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult
versenyszabályoknak megfelelően.
– Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések
és a befejező mozgások összekapcsolása.
Torna jellegű feladatok
– Talajon és a választott tornaszeren növekvő önállóság jeleinek felmutatása a
gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban.
– A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő
magasságon.
Alternatív környezetben űzhető sportok
– Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
– A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak
kontrollált végrehajtása társsal.
Hit és erkölcstan
Erkölcstan
– 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 próbálja 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.
– Kialakultak benne az európai identitás csírái.
Bibliaismeret
– Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban
– Ismerje a tanult királyok és próféták történetét.
– A Péld 16:6., a Szeretet himnusza 1.Kor 13:1-8 és a 23.Zsoltár memoriter szintű
ismerete
– Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: kegyelemből való üdvösség,
alázat, felettes hatalmaknak való engedelmesség, zsoltár
8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása, megértése
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– A tanuló eligazodik a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben.
Képes mások szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni.
Ismeretek az anyanyelvről
– A tanuló ismeri és a szövegalkotásban értelmesen használja a különböző
mondatfajtákat, a mondatvégi, a tagmondatok illetve mondatrészek közötti írásjeleket.
– A szóalkotás legfontosabb módjainak ismerete és alkalmazása.
– Rendelkezzen elemi jártassággal a régi és mai nyelvállapot, illetve az anyanyelv és a
tanult idegen nyelv különbségeinek felismerésében.
– Elsajátította az önéletrajzírás technikáit.
Tanulási képesség fejlesztése
– Jártasság az információgyűjtésben, a könyvtári tájékozódás lehetőségeiben, az értő és
válogató médiahasználatban.
Olvasás, írott szöveg megértése
– Az olvasottak értelmezése a tanult szövegelemzési technikák és elméleti ismeretek
alkalmazásával.
– A szó szerinti és a metaforikus jelentés megkülönböztetése. Jártasság különféle
nyomtatványok kitöltésében.
Írásbeli szövegek alkotása
– A tanuló képes saját véleményt szóban és írásban megfogalmazni, indokolni.
– Képes különböző szépirodalmi szövegek szerkezetének, jelentésének összegző
bemutatására, a szerkezeti elemek elkülönítésére, a szereplők élethelyzeteinek
jellemzésére.
Ismeretek az irodalomról
– A tanuló műelemzésben képes a szerkezeti egységeket tagolni, alkalmazni a szó szerinti
és átvitt jelentésről tanultakat, képes a műveket műnem, műfaj, szerző, téma szerint
csoportosítani.
– Képes a fentiek önálló, összefüggő összefoglalására, 8-10 memoriter szöveghű
tolmácsolására (Ady Endre, Juhász Gyula, József Attila, Radnóti Miklós művei közül).
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
– Legyen affinitása a humor, a gúny, az irónia kifejezésmódjaira, kreatív szövegeiben
mértéktartással maga is alkalmazza ezeket.
– Tartsa tiszteletben a kulturális vagy egyéb különbségekből adódó, az övétől eltérő
világlátást, értékrendet.
Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése,
halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű alkalmazásuk számelméleti, geometriai
vizsgálatokban. Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
– A nyelv logikai elemeinek („nem”, „és”, „vagy”, „ha, akkor”, „legalább”, „legfeljebb”,
„pontosan akkor …, ha …”, „minden”, „van olyan”) helyes értelmezése, tudatos
használata. Állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
– Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek
értelmezése. A szaknyelv tudatos használata.
– Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával,
a megoldás gondolatmenetének elmondása, leírása, szemléltetése fagráffal.
Kombinatorikai gondolatmenetek alkalmazása a matematika különböző területein
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(például oszthatósági problémák megoldásában, geometriai feladatok megoldásának
diszkussziójában, valószínűség-számítási feladatokban a lehetséges, illetve a kedvező
esetek összeszámlálásában).
– Gráfok használata a matematika különböző témaköreiben, a feladatmegoldások
gondolatmenetének követése, összefüggések, fogalmak közti kapcsolatok szemléltetése
során.
– Néhány kiemelkedő magyar matematikus, esetleg kutatási területének, eredményének
megnevezése.
Számtan, algebra
– A számhalmazok (természetes, egész, racionális számok) ismerete. Biztos számolási
ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó
szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Számológép ésszerű használata a számolás
megkönnyítésére.
– A természetes szám kitevőjű hatványozás fogalma, hatványértékek kiszámítása
számológép használatával. Műveletek természetes szám kitevőjű hatványokkal, a
hatványozás azonosságainak felismerése, alkalmazása.
– Az 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése. Számolás normálalakkal
egyszerűbb esetekben.
– A 10 egész kitevőjű hatványainak értelmezése, 0-nál nagyobb, 1-nél kisebb számok
normálalakja. Számolás normálalakkal, számológép segítségével..
– Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók, tételek, számolási eljárások ismerete,
alkalmazása egyszerű oszthatósági feladatok megoldásában, törtek egyszerűsítésében,
törtekkel végzett műveletek végrehajtásában.
– A négyzetgyökvonás fogalmának ismerete, pozitív számok négyzetgyökének (közelítő)
meghatározása számológép segítségével. A négyzetgyökvonás biztos alkalmazása a
matematika különböző témaköreiben.
– Az arány fogalmának ismerete, alkalmazása gyakorlati jellegű feladatokban, geometriai
számításokban. Arányos osztás végrehajtása. Az egyenes és fordított arányosság
felismerése és alkalmazása matematikai és hétköznapi feladatokban. A
mindennapjainkhoz kapcsolódó százalékszámítási feladatok megoldása. Kamatos kamat
kiszámítása.
– Algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének meghatározása. Algebrai egész
kifejezések összevonása, szorzása egytagú kifejezéssel. Kiemelés. A betűkifejezések és
az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és
hétköznapi feladatok megoldásában. A geometriában és a természettudományos
tárgyakban előforduló képletek értelmezése, alkalmazása, az ismeretlen változó
kifejezése a képletből.
– Az egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyenlőtlenség fogalmának ismerete.
Gyakorlottság az egyenletek, egyenlőtlenségek megoldásában, a mérlegelv
alkalmazásában,
a
kapott
eredmény
ellenőrzésében.
Egyenlőtlenség
megoldáshalmazának ábrázolása számegyenesen.
– Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a matematikából és
a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldására. (Szöveges
feladatok értelmezése, összefüggések lefordítása a matematika nyelvére, a számítások
végrehajtása, az eredmény ellenőrzése a szöveg alapján.)
Geometria
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– Ismeri a geometria alapvető fogalmait és a hozzájuk kapcsolódó elnevezéseket.
Felismeri a térelemek kölcsönös helyzetét, továbbá az adott tulajdonságú
ponthalmazokat. Képes értelmezni és meghatározni a térelemek távolságát. Szögek
értelmezése, mérése, a szögfajták, valamint a szögpárok ismerete. Az alapvető
szerkesztések (szakaszfelezés, szögmásolás, szögfelezés, stb.) végrehajtása. Ismeri a
vektor fogalmát. Ezeket az ismereteket képes alkalmazni sokszögek, testek, geometriai
transzformációk tulajdonságainak vizsgálatában, feladatok megoldásában. Helyesen
használja a szaknyelvet.
– A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni, képes térbeli alakzatok axonometrikus képét felvázolni, és
ennek segítségével sikeresen old meg problémákat.
– Ismeri a háromszög tulajdonságait (háromszög-egyenlőtlenség, háromszög szögei és
oldalai közötti összefüggések, háromszög belső és külső szögeire vonatkozó
összefüggések), háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint. Háromszögszerkesztések lépéseinek leírása, a szerkesztések elvégzése. Háromszögek nevezetes
vonalainak, pontjainak, köreinek meghatározása, megszerkesztése.
– A Pitagorasz-tétel és a Thalész-tétel ismerete, egyszerű alkalmazásai. A kör érintői.
– Ismeri a nevezetes négyszögek fogalmát, e fogalmak közti kapcsolatrendszert. Ismeri a
négyszög (speciálisan a nevezetes négyszögek) belső és külső szögeire vonatkozó
összefüggéseket, továbbá a nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságait. Tudását
képes alkalmazni feladatok megoldásában.
– Ismeri a terület szemléletes fogalmát, szabványos mértékegységeit, helyesen váltja át a
mértékegységeket. Kiszámítja a háromszög, a nevezetes négyszögek és a kör kerületét,
területét. A területszámításról tanultakat képes alkalmazni térgeometriai
számításokban, illetve a mindennapi gyakorlattal kapcsolatos feladatok megoldásában.
– Ismeri az egyenes hasáb, az egyenes körhenger és a gúla fogalmát, tulajdonságait. Képes
felvázolni a tanult testek hálóját, kiszámítani a felszínüket. Felismeri a körkúpot és a
gömböt.
– Ismeri a térfogat szemléletes fogalmát, mértékegységeit, helyesen váltja át a
mértékegységeket. A térfogatképletek ismeretében kiszámítja a tanult testek
térfogatát, képes a tanultak gyakorlati alkalmazására.
– Az egybevágó alakzatok felismerése. Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat
képének megszerkesztése. A tanult egybevágósági transzformációk vizsgálata,
tulajdonságaik felsorolása.
– A tengelyesen szimmetrikus és a középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése, e
fogalmak alkalmazása geometriai vizsgálatokban.
– Kicsinyítés és nagyítás felismerése, a hasonlóság alkalmazása hétköznapi helyzetekben
(szerkesztés nélkül). A középpontos hasonlóság felismerése, tulajdonságainak ismerete.
Háromszögek hasonlósága.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– A hozzárendelés (reláció) megadása diagrammal, táblázattal, grafikonnal, szabállyal.
Alaphalmaz, képhalmaz fogalmának ismerete.
– Egyértelmű hozzárendelés, függvény fogalmának, valamint az értelmezési tartomány,
értékkészlet fogalmának ismerete, konkrét függvény értelmezési tartományának,
értékkészletének meghatározása.
– Mennyiségek közti kapcsolatok ábrázolása grafikonnal. Valós (szám-szám) függvény
grafikonjának ábrázolása, elemzése, a függvény alaptulajdonságainak (adott helyen
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felvett függvényérték, adott függvényértékhez tartozó független változók, növekedés,
csökkenés, legnagyobb érték, legkisebb érték) grafikonról való leolvasása.
– Az egyenes arányosság mint szám-szám függvény tulajdonságainak ismerete. Adott
egyenes arányosság grafikonjának ábrázolása. A grafikon meredekségének vizsgálata.
– A lineáris függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer ismerete, konkrét lineáris függvény
grafikonjának megrajzolása. A lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása
természettudományos feladatokban is.
– A fordított arányosság függvényének ismerete (tulajdonságok, grafikon).
– Az abszolútérték függvény, a másodfokú függvény, a fordított arányosság függvényének
ismerete (tulajdonságok, grafikon). Egylépéses függvény-transzformációk végrehajtása.
– Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. Sorozatok néhány jellemzőjének
vizsgálata. A számtani sorozat felismerése.
Valószínűség, statisztika
– A véletlen jelenségek tudatos megfigyelése, az eredmények lejegyzése, relatív
gyakoriságok kiszámítása. A tapasztalatok levonása, ezek alapján a valószínűségi
szemlélet fejlődése. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség
fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. Események valószínűségének
kiszámítása a klasszikus valószínűségi modell alkalmazásával egyszerűbb esetekben. –
Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, táblázatok készítése. Adat
gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. A középértékek (középső érték,
átlag, leggyakoribb érték) és a terjedelem meghatározása. Diagramok (vonal-, oszlop-,
szalag-, kördiagram) olvasása, készítése. Zsebszámológép célszerű használata
statisztikai számításokban.
Történelem
– A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani.
– Tudjon informatikai eszközök felhasználásával kutatni, korabeli írásos forrásokat
elemezni. Legyen képes információkat szerezni napi és hetilapokból, tv és
rádióműsorokból, elemezni dokumentum- és játékfilmeket.
– Tudja, mi történt Európa más régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő
eseménye idején.
– Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági
fejlődés legfontosabb állomásai között.
– Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait,
idejét. Legyen képes a tanult időszak időbeli és térbeli változásainak felismerésére
történelmi térképek összehasonlításával.
– Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait.
– Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani.
– Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit.
– Környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja helyezni a
köztörténet folyamában.
Német nyelv
Fogalmak
– Család: Családtagok jellemzése. Napi időbeosztás.
– Otthon: Bútorok, egy szoba berendezése. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Egy
német város bemutatása
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– Étkezés: Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában. Német specialitások. (pl.
kenyérfajták). Élelmiszervásárlás.
– Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa. Ruhavásárlás.
– Sport: Betegségek és kezelésük. Javaslatok. Gyógyszerek. Sportrekordok.
– Iskola, barátok: Órai tevékenységek. Osztályközösség, osztálytársak jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet Németországban.
– Szabadidő: Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás, belépőjegyek. Német és
osztrák barátok szabadidős tevékenységei.
– Természet, állatok: Más kontinensek élővilága, állatkert
– Város, bevásárlás: Látnivalók, nevezetességek. Vásárlás áruházban.
– Utazás, pihenés: Utazás külföldre. Utazási előkészületek. Csereutazás egy német
partneriskolával.
– Zene, művészetek: Kiállítások, rendezvények, koncertek.
– Környezetünk védelme: Veszélyeztetett állat- és növényvilág
– Egészséges életmód: Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek és
megelőzésük.
– Tudomány, technika: Találmányok. Titkosírások
– Múltunk és jövőnk: Iskolám múltja, jelene. Lakóhelyem régen és most. Terveim a
jövőre.
– Média, kommunikáció: E-mail és facebook.
Nyelvtani fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése, térbeli viszonyok, időbeli viszonyok, esetviszonyok
szövegösszetartó, vonzatos igék
Angol nyelv
témakörök:
– látnivalók, élet, iskolai szabályok, oktatás az Egyesült Királyságban;
– vélemény könyvekről, filmekről; vásárlás; közlekedési eszközök, utazás folyamata;
– híres felfedezők; háztartás; sportágak, extrém sportok; vendégfogadás;
– bűnözés; egészséges életmód, betegségek, balesetek, orvos látogatása
Földrajz
– A tanuló tudja bemutatni hazánk földrajzi környezetének természeti és társadalmigazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján.
– Tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit
különböző térképi információk felhasználásával.
– Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági
életében. Ismerje hazánk környezeti értékeit.
– Legyen képes önálló információgyűjtésre a megadott szempontok szerint különböző
földrajzi-környezetvédelmi tartalmú információhordozókból, és tudja feldolgozni
ezeket tanári irányítással.
– Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat.
– Tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket, kapcsoljon hozzájuk tartalmi
jellemzőket.
Biológia
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– A tanuló ismerje a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti
összefüggést.
– Legyen tisztában a bőr és a mozgásrendszer felépítésével és alapvető működési
sajátosságaival.
– Tudja a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot. (légzés,
táplálkozás, kiválasztás, érzékszervek, idegrendszer, hormonrendszer, szaporodás)
– Tudja a testfelépítése és alapvető működési sajátosságait
– Értse a férfi és a nő közötti különbség és a kamaszkor biológiai-pszichológiai
problémáit.
– 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.
Fizika
– A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán
kívüli életben egyaránt.
– Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását. Ismerje és tartsa
be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat.
– Legyen képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására,
feszültség-és árammérésre.
– Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
– Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának
lehetőségeit.
– Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint.
– Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje
a szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
– Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei,
természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között.
Kémia
– A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben.
– Néhány fontos tulajdonság említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyületeket, írja
fel kémiai jelüket.
– Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására.
– Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az
elvégzett kísérletek alapján.
– Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is
megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba (egyesülés, bomlás).
– Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.
– Leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a
laboratóriumi eszközöket.
– Alkalmazza a kémiai biztonságról szóló törvénynek az elvégzett kísérlet anyagaira
vonatkozó előírásait.
– Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi
életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet-és egészségkárosító hatásukat.
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– Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is
fontos szervetlen anyagokat.
– Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a
mindennapi életben használt oldatokkal.
– Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezet
épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében.
– Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit.
– Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló értelmezésére, felhasználására.
Ének-zene
– Képes a tanuló legalább 20 népzenei, 30 egy- és többszólamú történeti éneket, műzenei
alkotást, idézetet emlékezetből, g–f’’ hangterjedelemben egyénileg, kamaraének és
csoportos formában, lehetőség szerint eredeti nyelven előadni.
– Képes kifejezően, tiszta intonációval énekelni, és új darabokat megfelelő előkészítést
követően hallás után és jelrendszerről megtanulni.
– A többszólamú énekes zeneműveket biztos szólamtudással képes megszólaltatni.
– Felismeri a zenei kifejezések, a formák, a műfajok, és a zenei eszközök közti
összefüggéseket.
– Ismeri és értelmezi a kottakép elemeit.
– Ismerik az aszimmetrikus ütemeket, a k9, n9, k10, n10 hangközöket, a szűkített és
bővített hármashangzatot, a basszuskulcsot, kettős kereszt, kettős bé, az enharmónia
használatát, a 7# – 7b-s hangnemeket, a kromatikus skálát, egész hangú, akusztikus és
modellskálát.
– Felismeri, lejegyzi és megszólaltatja a tanult zenei elemeket.
– Az ismert dalokat olvassa hangjegyről és énekli emlékezetből szolmizálva, abszolút
nevekkel.
– Megkülönböztetik a piccolo, szaxofon, hárfa, cseleszta hangszínét, ismerik a hangszerek
alapvető jellegzetességeit.
– Ismerik a romantika, a XX. század és napjaink zenéjének jellemzőit, szerkesztésmódjait,
zenei műfajait, legfontosabb zeneszerzőit.
– Zenehallgatásuk tudatos.
– A zenehallgatásra kiválasztott művek közül 25 alkotást/műrészletet ismer.
– Ismeri a középkor, reneszánsz, barokk és bécsi klasszicizmus zenei jellemzőit,
szerkesztésmódjait, zenei műfajait, legfontosabb zeneszerzőit.
Informatika
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
– tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
– legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök
kiválasztására.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
– Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezelő és a szövegszerkesztő rendszerek között;
– ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit, tudjon az ábrázolandó
adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő diagramtípust
választani;
– tudjon bemutatót készíteni;
– tudja értelmezni a programok által adott üzeneteket.
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A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
– tudjon kódolni egyszerű algoritmusokat;
– legyen képes alakzatokat létrehozni vezérléselvű környezetben;
– ismerje és alkalmazza az alulról felfelé építkezés elvét;
– tudjon véletlen számot generálni, és ismerje annak felhasználási lehetőségeit.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
– előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
– megkülönböztetni publikussá tehető és védendő adatait;
– használni a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
– ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
– ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
– ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
– legyen képes értékelni az információforrások hitelességét;
– ismerje az informatikai eszközök használatának szabályait;
– ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó
következményeit;
– ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást és ezek legfontosabb funkcióit;
– ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
– a választott forrásokat legyen képes alkotóan és etikusan felhasználni a
feladatmegoldásban;
– legyen képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök
használata, szövegalkotás);
– egyszerű témában legyen képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan
végrehajtani.
Rajz és vizuális kultúra
– Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
– 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.
– 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.
– 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.
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– Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
Testnevelés
Természetes és nem természetes mozgásformák
– Egyszerű stressz- és feszültségoldó technikákról tájékozottság.
– Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
– Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
– Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
– A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
Atlétika jellegű feladatok
– Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult
versenyszabályoknak megfelelően.
– Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések
és a befejező mozgások összekapcsolása.
– A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.
Torna jellegű feladatok
– Talajon és a választott tornaszeren 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
– A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
– A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak
kontrollált végrehajtása társsal.
– Állásküzdelemben jártasság.
Hit és erkölcstan
Erkölcstan
– 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.
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Bibliaismeret
– Krisztushimnusz Fil 2:2-11; Péld 1:2-9; 2 Pt 2:9-10; 127. zsoltár memoriter szintű
ismerete
– Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: szabad akarat, újjászületés,
tanítványság
– Tudja megfogalmazni az egyház és a gyülekezet közötti különbséget, az úrvacsora, az
istentisztelet, a bemerítés lényegét
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A kompetenciamérés eredményei különböző viszonyítási csoportok tükrében
(2019)
Iskolánk 2019-ben az évek óta megszokott kiváló eredményeket tudja felmutatni a
kompetenciamérések során.
A 6. osztályosok matematikából és szövegértésből is szignifikánsan jobban teljesítettek az
országos átlagnál, és matematikából a budapesti iskolák átlagát is meghaladja az elért pontszám,
a szövegértési területen a nagy budapesti iskolák átlaga néhány ponttal magasabb, mint
iskolánké.
A 8. évfolyam matematika pontszáma jelentősen magasabb az országos átlagnál, és a többi
viszonyítási csoporthoz képest is sokkal jobb eredmények születtek. Szövegértésből is hasonló
a helyzet, tanulóink minden viszonyítási csoport teljesítményét felülmúlják.

Matematika 6.

Andor Ilona
Ének-Zenei
Általános és
Alapfokú
Művészeti
Baptista
Iskola
1557

Matematika 8.

1734

1624

1666

1681

Szövegértés 6.

1559

1499

1553

1561

Szövegértés 8.

1696

1608

1644

1659

Országos
átlag

Budapesti
általános
iskolák
átlaga

Budapesti
nagy
általános
iskolák átlaga

1495

1541

1549
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Kompetenciamérés eredményei az elmúlt években
A 6. osztályosok matematikából és szövegértésből is elmaradnak a korábbi években
megszokott eredményektől. Mindkét kategóriában 50 pont körüli a hátrány a megelőző két év
pontszámaihoz képest, így a különbség nem szignifikáns.
A 8. évfolyamon matematikából ismét rekord eredmény született, sikerült folytatni a negyedik
éve tartó folyamatos előrelépést. Szövegértésből szintén sikeres a 8. évfolyam, hiszen az utóbbi
8 év harmadik legjobb eredményét érték el, néhány ponttal elmaradva a 2016. évi rekordtól.
Év

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Matematika 6.

1557

1601

1615

1601

1604

1531

1602

1632

1469

Matematika 8.

1734

1709

1694

1673

1695

1681

1674

1653

1540

Szövegértés 6.

1559

1598

1619

1669

1619

1603

1634

1640

1519

Szövegértés 8.

1696

1707

1654

1721

1652

1664

1648

1584

1633

1800
1750
1700

2019

1650

2018
2017

1600

2016
1550

2015

1500

2014

1450

2013

1400

2012
2011

1350
1300
Matematika 6.

Matematika 8.

Szövegértés 6.

Szövegértés 8.

Idegen nyelvi mérés eredménye 2021.
6. évfolyam angol
évf.: 6.
átlag pontszám
szóródás

idegen
nyelv
angol

1. olvasott

2. hallott

összes
pont

százalék

maximális
pontszám

11,9

13,1

25

83 %

30

6-15

7-15

14-30

53-100%

100%
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8. évfolyam angol
idegen
nyelv

évf.: 8.
átlag pontszám
szóródás

angol

1. olvasott

2. hallott

összes
pont

százalék

maximális
pontszám

15,8

17,6

33,4

83 %

40

6-20

9-20

15-40

37-100%

100%

1.
olvasott

2. hallott

összes
pont.

százalék

maximális
pontszám

8,3

14,7

23

63%

40

4-11

8-19

14-29

35-72%

8. évfolyam német
idegen
nyelv

évf.: 8
átlag pontszám
szóródás

német

Továbbtanulási mutatók 2021.
Évfolyam létszáma: 46 tanuló
Iskolák

8.a

8.b

összesen

Gimnázium

13

17

30

Művészeti Szakgimnázium

0

2

2

Technikum

9

5

14

FELVÉTELI

14
30
2

Gimnázium
Művészeti Szakgimnázium
Technikum
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Központi felvételi eredménye
8. a
27,4
28
55.4

magyar
matematika
összes

8.b
28
29
57

iskolai országos
27,7
24,4
28,5
22,7
56,2
47,1

Központi felvételi pontszáma
60
50
40

57

55,4
28
27,4

56,2
47,1

28

29

28,5
27,7

24,422,7

iskolai

országos

30
20
10
0
8.a

8.b
magyar

matematika
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Közzétételi lista 2021/2022. tanév
Művészeti iskola
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Tanulói jogviszonyban állók visszajelentkezése és a beiratkozás rendje:
Az iskola tanulói március végén kapják meg a Szülői szándéknyilatkozatokat, amelyek
kitöltésével írásban megerősítik, hogy továbbra is művészeti tagozatunkon kívánnak tanulni.
Ezt a nyomtatványt a főtárgy tanárok adják ki, és gyűjtik össze.
A következő tanévre is bennünket választó tanulók névsorát és beosztott tantárgyait a
tagozatvezető összesíti a felvételi meghirdetés előkészítéséhez. Felvételt hirdetni csak olyan
szakon lehetséges, melyre várhatóan felvehető új tanuló. A felvételiről, annak pedagógiai és
szervezési kérdéseiről az intézmény, tájékoztatást nyújt.
A továbbfolytató növendékek szülei az első órán, szeptember elején töltik ki a Beiratkozási
lapot.
A térítési és tandíjat a kiadott számla alapján az abban foglalt fizetési határidőig kell a
szülőknek átutalniuk.
Az új tanulók beiratkozása szintén a „Beiratkozási lap” kitöltésével történik.
A felvétel rendje:
A felvételi meghallgatásokat április végén tartjuk, amelyről legalább 30 nappal előbb
tájékozódhatnak az érdeklődők az iskolai faliújságon és az iskola honlapján
(szeptemberben pótfelvételi vizsgát lehet tartani az üres helyek betöltésére).
A felvételi meghallgatás anyagát, módját, az egyes tanszakok önállóan, de szakonként
egységesen alakítják ki, összhangban az iskolai Pedagógiai Programmal.
A felvételi meghallgatás olyan alkalmassági vizsga, amely szakmai szempontok szerint
rangsorolja a jelentkező gyermekek teljesítményét. A felvételi elbírálás pontrendszeralapján
történik, amelynek összes pontszáma dal éneklése, énekhang utáni éneklés, ritmus tapsolása
és a hangszeres alkalmasság részpontszámaiból adódik össze, 5 + 5 + 5 +5, tehát maximum 20
pont. A felvételi ponthatár évenként változhat.
A felvételi anyaga: gyermekdalok éneklése, ritmus visszatapsolása, visszaéneklés, speciális
alkalmasság mérése (a hangszer megszólaltatására való alkalmasság, ill. rátermettség).
A felvételire írásban kell jelentkezni, a ,,Jelentkezési lap” kitöltésével, amely letölthető
az iskola honlapjáról vagy a felvételi napján személyesen átvehető, és megjelölhető rajta egy
vagy több megcélzott tanszak (ezen a nyomtatványon szükséges arról is nyilatkozni, hogy vane a jelentkezőnek más művészeti iskolában tanulói jogviszonya).
Az adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és képzettségű pedagógusokból álló bizottság
méri föl tanszakonként a jelentkezett gyermek képességeit, majd javaslatot tesz a kérelem
elbírálására az igazgatónak, továbbá arra, hogy melyik évfolyamra és melyik hangszerre vegyék
fel a jelentkezőt.
Több hangszer megjelölése esetén a jelentkezőnek minden helyen felvételiznie kell, és oda nyer
felvételt, ahol a jelentkezettek sorrendjében a legjobb helyet éri el.
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Ha a tanuló korábbi művészeti tanulmányairól nem rendelkezik hivatalos bizonyítvánnyal, és az
alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri a felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel
kell tüntetnie. Kérelméről a vizsgabizottság különbözeti vizsga alapján dönt a tantervi
programnak az adott évfolyamra vonatkozó rendelkezései alapján.
A döntés előkészítésében tevékeny szerepet vállal a mindenkori munkaközösség-, ill.
tagozatvezető, a jelentkezéseket, a felvételi eredményeket és a vizsgabizottságok javaslatait
összesítve tesz javaslatot az igazgatónak a felvételre, amely döntés a szerzett pontszámon
alapul. Pontegyenlőség esetén a speciális, a hangszer megszólaltatására való alkalmasság értéke
a döntő.
A felvételkor előnyben részesítjük az iskolánkba járó tanulókat.
Az általános iskola első osztályába járó gyermekeknek pedagógiai okokból még nem javasolt a
hangszertanulás. Ettől a kritériumtól különösen indokoltan, rendkívül tehetséges gyermek
esetében el lehet tekinteni.
A felvételről szóló döntésről határozat születik, amelyről a tanulót, ill. szülőjét,
gondviselőjét írásban az elért pontszám megjelölésével értesítjük. Ez ellen a felvételt kérő
szülő, gondviselő panasszal élhet, amelyet az iskola igazgatójának kell írásban benyújtania, az
értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül. Ezt követően az igazgató a panaszt kivizsgálja,
és 15 napon belül írásban értesíti a kérelmezőt.
A felvétel elutasításáról szóló ismételt döntés esetén jogorvoslatnak csak jogszabálysértés
vélelme esetén van helye. A szülő, gondviselő –kiskorú gyermeke képviseletében –keresetét a
mindenkori fenntartó vezetőjéhez nyújthatja be.
Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok száma:
Alapfokú művészeti oktatás keretében 400 fő:
Zeneművészet: 250 fő
Képző és iparművészet, színművészet, táncművészet: 150 fő

82

Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola
1036 Budapest, Mókus u.2.
tel/fax: 388-8903
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
fizetési kötelezettség jogcíme és mértéke a 2021/22. tanévben
A

TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS A TANDÍJ MÉRTÉKE

A térítési- és tandíj mértéke az alapfokú művészetoktatásban

I.

A térítési díjat és a tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell a következők
szerint:
a) 5,00 – 4,51 tanulmányi átlag esetén 35%-kal
b) 4,50 – 4,00 tanulmányi átlag esetén 25%-kal
c) 3,99 – 3,00 tanulmányi átlag esetén 15%-kal
1)

A térítési díj mértéke intézményünk általános iskolai tagozatára járó
tanulói számára (18 éves korig):
A számítás alapja a szakmai feladatra előirányzott kiadás egy tanulóra jutó hányadának
20%-a
-

egyéni és hangszeres főtárgyi képzésben résztvevő tanulóknál: 50.000.- Ft/tanév
csoportos foglalkozásban résztvevők esetében: 50.000 Ft/tanév

A fenti összegek differenciálása (tanulmányi átlag) alapján - fizetendő összeg:
Tanulmányi
eredmény
5,00 - 4,51

Egyéni és csoportos
képzésben résztvevő
tanulóra jutó kiadás %-a
65

Térítési díj
összege
Ft/tanév
32.500.- Ft

4,50 - 4,00

75

37.500.- Ft

3,99 - 3,00

85

42.500.- Ft

2) A művészeti oktatást kezdő gyerekek részére a térítési díj összege a tanulói
jogviszonytól függően változik, a mindenkori 4,00 osztályzatnak megfelelő
összeg, tehát a 2021/2022-es tanévben maximum 37.500 Ft.
3) A tanszakváltás is kezdő oktatásnak minősül, a térítési díj összege
megegyezik a kezdő gyerekek térítési díjával, tehát a 2021/2022-es
tanévben 37.500 Ft.
4) A térítési díj mértéke 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál:
A számítás alapja a szakmai feladatra előirányzott kiadás egy tanulóra jutó hányadának
40%-a
- egyéni és hangszeres főtárgyi képzésben résztvevő tanulóknál: 100.000.- Ft/tanév
- csoportos foglalkozásban résztvevők esetében: 100.000.- Ft/tanév
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A fenti összegek differenciálása (tanulmányi átlag) alapján fizetendő összeg:
Tanulmányi
eredmény
5,00 - 4,51
4,50 - 4,00
3.99 - 3,00

Egyéni és csoportos
képzésben résztvevő
tanulóra jutó kiadás %-a
65
75
85

Térítési díj
összege
Ft/tanév
65.000.- Ft
75.000.- Ft
85.000.- Ft

5) A térítési díj mértéke két tanszakos, 18 év alatti számára (második tanszak
esetén):
A számítás alapja a szakmai feladatra előirányzott kiadás egy tanulóra jutó hányadának
20%-a
- az egyéni és hangszeres főtárgyi képzésben résztvevő tanulóknál: 50.000.- Ft/év
- csoportos foglalkozásban résztvevők esetében: 50.000.- Ft/év
A fenti összegek differenciálása (tanulmányi átlag) alapján - fizetendő összeg:
Tanulmányi
eredmény

Egyéni és csoportos
képzésben résztvevő
tanulóra jutó kiadás %-a

Térítési díj
összege
Ft/tanév

5,00 - 4,51

65

32.500.- Ft

4,50 - 4,00

75

37.500.- Ft

3.99 - 3,00

85

42.500.- Ft

Második tanszak kizárólag csoportos oktatásban (néptánc és képzőművészet
tanszakok) vehető igénybe.
A térítési- vagy díjhátralék esetén a tanuló nem vehet részt addig a tanóráján,
ameddig a tartozását ki nem egyenlítette.
6) Szociális kedvezmények
a. 50%-kal csökken a térítési díj és a tandíj, ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre
jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 80%-át nem
éri el.
b. 25%-kal csökken a térítési díj és a tandíj, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150%át nem éri el.
c. Az iskola igazgatója jogosult a tandíj 50%-át meghaladó mértékű csökkentésre
különösen nehéz szociális helyzetű tanuló esetén.
Jogosultság elbírálásához kérelmek beadási
dokumentumokkal: 2021.szeptember20.
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(A kérelem nyomtatvány az iskola honlapjáról letölthető)
II.

Egyéb művészeti költségek
- Hangszerbérlés és hárfa használati díj:

1.000.- Ft / hó

- Ütőhangszer használati díj:

1.000.- Ft / hó

- A képzőművészeti tanszakok anyagköltsége:

1.000.- Ft / hó

- A néptánc oktatás anyagköltsége:

500.- Ft / hó

A térítési és a tandíj befizetés módja és időpontjai:
A befizetés/banki átutalás határideje:
III.

2021/2022-es tanév I. félév
Befizetés:

2021. október 15.

2021/2022-es tanév II. félév
Befizetés:

2022. március 16.

Kérjük, hogy banki átutalással teljesítsék befizetéseiket.
Egyedi utalás ünnepnapon és hétvégén is lehetséges.
Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola
bankszámlaszáma:
UniCreditBank 1091 8001-0000 0076-5940 0003

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei tanévtől a számlákat a megadott email címre elektronikus úton, távszámlaként juttatjuk el.
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Rendezvényeink a 2021/2022-es tanévben:
Időpontok

Feladatok/programok
Október

1. péntek

7.00 - 7.30
11.30-12.00

Megemlékezés
a
Zenei
Világnapról közösen az ének
munkaközösséggel

November
23. kedd

17.30

24. szerda

17.30

Baptista Művészeti Napok
Őszi hangverseny és Kiállítás
Baptista Művészeti Napok
Ütő és néptánc bemutató
December

1-20.
11. szombat

beosztás szerint
10.30

Félévi ünnepi vizsgakoncertek
Iskolai ünnepi hangverseny
+képzőművészeti kiállítás

Március
4. péntek

17.00

17. csütörtök

17.30

21-25.

tanítás szerint

„Mókuscsalogató”
hangverseny óvodásoknak
„Muzsikáljunk együtt”kamarahangverseny
+képzőművészeti kiállítás,
néptánc bemutató
„Művészeti Nyílthét”

Április
9. szombat

11.00

26. kedd

17.30

28. csütörtök

15.00-18.00

Iskolai Gála hangverseny a
Veres Péter Gimnáziumban
„Hangszercsalogató”
hangverseny+kiállítás
Felvételi a művészeti iskolábahangszeres oktatásra
Május

10. kedd
12. csütörtök
18-30.

17.30

„B” -s növendékek hangversenye

15.00

Szolfézs Alapvizsga
Év végi tanszaki
hangversenyek, közös órákfakultatív
Művészeti zártkörű vizsgák

18.30.
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Június
1. szerda
2. csütörtök

14.00-tól

Művészeti Alap és
Záróvizsgák nyilvános

Egyéb feladatok/programok
Országosregionális-fővárosi

Egyeztetve az MZSZ, fenntartó
és egyéb szervezetek által
szerevezett éves versenyekkel,
feladatokkal, szakiskolák által
felkínált „előfelvételi”, szakmai
táborok
Közös
programok
a
képzőművészeti és néptánc
tanszakkal, fellépések az iskola
kórusaival,
óvodásoknak
hangszeres bemutatók, a
közismereti
programoknál
aktív
részvétel,
együttműködés

Intézményi

A betöltött munkakörök
szakképzettsége

alapján

a

Szakképzettség
Szolfézs, karvezető
Furulyatanár
Fuvolatanár
Oboaművész tanár
Klarinétművész tanár
Kürtművész tanár
Trombitaművész tanár
Hegedűművész, tanár
Gordonka tanár
Hárfaművész tanár
Zongoraművész, tanár
Jazz-dob tanár
Gitárművész, tanár
Közoktatási vezető
Kerámiaművész tanár

pedagógusok
Főiskola
1
1
1
1
2
1
1
1
-
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1
1
1
1
2
1
1
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Táncművész tanár

1

-

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai
végzettsége és szakképzettsége
Nevelő-oktató munkát segítők száma
Érettségi
Főiskola

3
-

Évfolyamok száma
Előképző
1-2. évfolyam
Alapfok
1-6. évfolyam
Továbbképző
1-4. évfolyam
Művészeti áganként csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma
I.
Zeneművészeti ág
Hangszeres tanszakok:
Csoportok száma: 17
1. Furulya-kürt
4 fő
2. Furulya-oboa
12 fő
3. Trombita
5 fő
4. Fuvola
11 fő
5. Gitár
24 fő
6. Gitár
6 fő
7. Gitár
14 fő
8. Gordonka
8 fő
9. Gordonka
12fő
10. Hárfa
8 fő
11. Hegedű
17 fő
12. Hegedű
15fő
13. Klarinét-szaxofon
11 fő
14. Ütő
22 fő
15. Zongora
11 fő
16. Zongora
18 fő
17. Zongora
9 fő
Szolfézs csoportok száma: 15
1. előképző 1/a
2. előképző 1/b
3. előképző 1/c
4. szolfézs 1./a
5. szolfézs 1./b
6. szolfézs 1/c
7. szolfézs 2./a
8. szolfézs 2./b
9. szolfézs 3./a
10. szolfézs 3./b

8 fő
12 fő
16 fő
16 fő
14 fő
12 fő
16 fő
15 fő
13 fő
8 fő
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11. szolfézs 3/c
12. szolfézs 4./a
13. szolfézs 4./b
14. szolfézs 5./a
15. szolfézs 5./b
II.

11 fő
8 fő
7 fő
7 fő
7 fő

Képzőművészet ág

Képzőművészeti és Kerámia tanszak:
Csoportok száma: 4
1. Vizuális alapismeretek: 11 fő
2. Vizuális alapismeretek (kéttanszakos): 3 fő
3. Kerámia: 17 fő
4. Kerámia (kéttanszakos): 5 fő
III.

Táncművészeti ág

Néptánc tanszak:
Csoportok száma: 2
Néptánc: 10 fő
Néptánc (kéttanszakos): 13 fő
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken,
versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
A 2021/2022 tanévben tervezett részvételek
Baptista Művészeti Napok
november 22-25.

Művészeti Tagozat tanszakok
bemutatói nov. 23-24.

iskolaépület

2021-22-es tanévben

Képzőművészet – kiállítások,
versenyek

külső helyszín

2021-22-es tanévben

Központi „B”-és hangversenyekgordonka, hárfa

külső helyszín

Reformációi Gálaest

Művészeti Tagozat hangszeres
produkciók + iskolai kórus

külső helyszín

Zeneművészeti Szakközépiskolák felvételik (hangszeresés Gimnáziumok
hangkultúra)
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A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
Versenyek, fesztiválok, találkozók, felvételik zenei szakgimnáziumokba
2020/2021-es tanév eredményei
MŰVÉSZETI TAGOZAT
VERSENYEREDMÉNYEK 2020-2021 tanév
Versenyek, fesztiválok
zenei felvételi
XVI. Országos Friss
Antal Gordonkaverseny
Szent István
Zeneművészeti
Gimnázium
A Liszt Ferenc
Emlékmúzeum Utazás
rajzpályázat
A Mátra Biker országos
rajzpályázat
A Gyermekjóléti
Alapítvány és az
Országos Mécs László
Irodalmi Társaság
országos rajzpályázat
A TÁNC
SZABADSÁGA
országos rajzpályázat
Képzőművészeti
szakgimnázium

időpont
2020. október online

Eredmények,
felvételik
Elismerő Oklevél

2021.május

Sikeres Zenei felvételi

2020. november 25.

I. helyezések, fődíjak

2021. január

III. helyezés

2021. február

III. helyezés

2021. április

I. helyezés

2021. május

Sikeres felvételi

Helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola kerületi
kapcsolatrendszere széleskörű.
Ének-zenei és művészeti iskola jellegéből adódóan aktívan részt vállal a helyi kulturális életben,
számos felkérésnek tesz eleget.
Évről-évre fellépünk az iskola kórusaival közösen az „Advent Óbudán” rendezvényen, valamint
„Tavasz a Krúdy-negyedben” „Nyárköszöntő” program keretében.
Az iskola zenei munkaközösségében tanuló növendékek rendszeresen muzsikálnak a kerületi
óvodákban (pl. Mókus, Vackor), idősek otthonában, Vörösvári úti Szakrendelőben, az
önkormányzat által szervezett programokon (kiállítás megnyitók, könyvbemutatók, díjkiosztó
ünnepségek).
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Iskolán kívüli szerepvállalás
A baptista iskolákkal – kiemelten a Kisújszállási AMI-val – jó szakmai kapcsolatot ápolunk, közös
hangversenyeken illetve zenei versenyen veszünk részt.
A Baptista Szeretetszolgálat felkéréseinek eleget teszünk.
Baptista Művészeti Napok keretében (november) –hangversenyek és bemutatók szervezése
VIII. kerületi Baptista Imaház - fellépések
Iskolán belüli művészeti programok:
Zene világnapja – iskola tanulóinak adott hangverseny
Mókuscsalogatók évi három alkalommal (a művészeti ágak foglalkozásai)
Iskola előkészítő óvodai foglalkozások „Ismerkedés a hangszerekkel”
Zenei munkaközösség hangversenyei kiállítással egybekötve (Őszi, Karácsonyi, Kamarazenei,
Tavaszi, Művésztanári, Hangszercsalogató, Kicsinyek Hangversenye), félévi-év végi tanszaki
bemutatók
Decemberben és májusban a teljes művészeti tagozat – zenei, néptánc és képzőművészeti
tanszakok, valamint az iskola kórusai mutatkoznak be.
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