
 

 

 
 
 

Amely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját,  

továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza  

a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 
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HÁZIREND 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1.1. Az intézmény neve: 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 
OM azonosító: 034957 

1.2. Székhelye: 
1103 Budapest, Kada utca 27–29. 
Telefon: 262 01 77 

1.3. A házirend célja és feladata 
A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 
A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés 
és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének meg-
szervezését. 

1.4. Hatálybalépés dátuma 
A Házirend a szülői szervezet, a DÖK és az intézményi tanács véleményezése, valamint a 
nevelőtestület által történő elfogadása után a nyilvánosságra hozatalának (az iskolai honlapon 
történő megjelenés) napján lép hatályba, s egyben az előző házirend hatályát veszti. 
A Házirendben megfogalmazott szabályok, előírások arra az időszakra vonatkoznak, amikor a 
tanuló az iskola felügyelete alatt áll. 

1.5. A Házirend hatálya 
1. A Házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola 

pedagógusainak és alkalmazottainak. 
2. A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn 

kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola 
szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a 
házirend előírásait. 

1.6. A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai 
1. A Házirend tervezetét a pedagógusok, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével 

az iskola intézményvezetője készíti el. 
2. A Házirend tervezetét megvitatják ötödik-nyolcadik évfolyamos osztályok, és véleményüket 

küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat 
vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola intézményvezetőjét. 

3. A Házirend tervezetét megvitatják a pedagógusok munkaközösségei, és véleményüket 
eljuttatják az iskola intézményvezetőjéhez. 

4. Az iskola intézményvezetője a tanulók, a pedagógusok, a szülők véleményének figyelembe-
vételével elkészíti a Házirend végleges tervezetét. A Házirend elfogadása előtt az iskola 
intézményvezetője beszerzi a nevelőtestület, az iskolai szülői szervezet, az intézményi tanács, 
valamint a diákönkormányzat véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

5. Az iskola intézményvezetője a Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből 
a fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó egyetértését. 
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6. A Házirendet a nevelőtestület fogadja el. 
7. Az érvényben levő Házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója, illetve – 

bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az iskola intézmény-
vezetője, a nevelőtestület, az intézményi tanács, a diákönkormányzat vezetősége vagy a 
szülői szervezet. 

1.7. A Házirenddel kapcsolatos szabályok 
A Házirend mindazon területeket szabályozza, amelyeket az alábbi jogszabályok a Házirend 
tárgykörébe utalnak: 
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
2. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
3. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet, 
4. a 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

1.7.1. A nyilvánosságra hozatal formája 

A Házirend a hatálybalépés napján az intézmény honlapján (http://www.kadasuli.hu) megjelenik. 
A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, pedagógusainak, 
valamint az iskola minden munkatársának) meg kell ismernie. 

A Házirend nem ismerete nem mentesít a felelősség alól! 

1.7.2. A megismerhetőség folyamatos biztosítása 

A Házirend az intézmény honlapján (http://www.kadasuli.hu) folyamatosan hozzáférhető, 
nyomtatott példányai megtalálhatók az iskolai könyvtárban és az intézményvezetői irodában, 
ezek tanulmányozásra kölcsönvehetőek. 

1.7.3. A tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal történő megismertetés rendje 

A Házirendet vagy annak új elemeit, illetve változásait a hatálybalépés napján az osztályfőnökök 
ismertetik a tanulókkal. A szülők a legközelebbi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a 
változásokról. 
Az új diákok és szüleik a beiratkozással egyidejűleg ismerhetik meg a Házirendet. Az új kollégák a 
kinevezés aláírása előtt ismerkedhetnek meg az iskolai életet szabályozó dokumentumokkal. 

1.7.4. A rendszeres felülvizsgálat eljárási szabályai 

Jelen Házirendet az elfogadástól számított 3 évente az iskola nevelőtestülete, szülői szervezete, 
diákönkormányzata felülvizsgálja. Amennyiben az évente összehívott diákközgyűlés a tanulói 
jogok érvényesülésének átvizsgálásakor szükségesnek tartja az iskolai házirend felülvizsgálatát, 
akkor kezdeményezheti azt. 
A tanulói jogok és kötelességek a beiratkozást követő első tanítási napon lépnek életbe. 

1.7.5. A módosítás eljárási szabályai 

Jelen Házirend módosítására abban az esetben kerül sor, ha ezt törvényi változások indokolják, 
vagy a diákok, illetve a szülői munkaközösség tagjainak 25%-a írásban kezdeményezi a módosítási 
javaslat megfogalmazásával, indoklásával. 
A módosítás elfogadása a nevelőtestület 75%-os egyetértésével, a szülői szervezet, a diák-
önkormányzat és az intézményi tanács véleménynyilvánítása után történik. 

http://www.kadasuli.hu/
http://www.kadasuli.hu/
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2. A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK ÉS RENDSZERES 
TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI  

 
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról 

 az iskola intézményvezetője 
 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta, 
  a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, 
 a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, 

 valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan 

szóban és az e-ellenőrzőn keresztül, írásban tájékoztatják. 
3. Az első évfolyamokon szeptember első hetében az osztályfőnökök írásban tájékoztatják a 

tanulók szüleit gyermekük e-ellenőrzőjéhez való hozzáférés módjáról. 
4. Minden tanév elején az osztályfőnökök felmérik, hogy rendelkeznek a szülők az  

e-ellenőrzőhöz való hozzáférést biztosító feltételekkel. 
5. Azoknak a tanulóknak, akiknek szülei számára – nyilatkozatuk alapján – nem biztosított a 

hozzáférés gyermekük e-ellenőrzőjéhez, az osztályfőnökök tájékoztató füzetet adnak ki. 
6. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 
tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola 
nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

7. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőségével, 
nevelőivel, a nevelőtestülettel. 

8. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 
 az iskola intézményvezetője 

 a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, és a 
weboldalon keresztül 

 az osztályfőnökök: 
 az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 

9. A szülőket a pedagógusok a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztathatják: 
 szóban: 

 egyéni megbeszéléseken, (telefonon előre egyeztetett időpontban) 
 a családlátogatásokon, 
 a szülői értekezleteken, 
 a pedagógusok fogadóóráin, 
 a nyílt tanítási napokon, 
 a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

 írásban: az e- ellenőrzőn, illetve ellenőrzőn keresztül 
10. A szülői értekezletek és a pedagógusok fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza. 
11. A pedagógusok egyéni fogadó óráinak időpontját minden tanév elején az iskolabejáratánál 

elhelyezett hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra. 
12. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőségéhez, az adott 
ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, 
a szülői szervezethez fordulhatnak. 
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3. A TANULÓI JOGVISZONY 

3.1. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola tanulója az a tanköteles gyermek, akit a gondviselője az 
intézménybe beírat. Az első osztályos tanulók beíratása a Nemzeti köznevelésről szóló törvény és a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22-23. §-a szerint történik.  

3.2. A tanulói felvétel ügyében tartott sorsolás lebonyolításának részletes szabályai 
Amennyiben iskolánk – a 20/2012. évi EMMI rendeletben megadott sorrend szerint – az összes 
felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között 
sorsolás útján dönt. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének 
teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, 
akinek ezt különleges helyzete indokolja. A különleges helyzet meghatározását a 20/2012. EMMI 
rendelet 24.§ (7) pontja tartalmazza. 

A sorsolás lebonyolításának részletes szabályai: 
 A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A meghívásban 

szerepelnie kell a sorsolás időpontjának és a sorsolás helyszínének. 

A sorsolásban közreműködők: 
 A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői 

Szervezetének képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy 
helyettese, jegyzőkönyvvezető. 

A sorsolás menete: 
 A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv 

készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. 
 A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, valamint arról, 

hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol. 

 Az intézmény intézményvezetőjéhez érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a 
jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők 
közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság egy tagja 1-1 borítékot 
kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely 
azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. 

 Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. A 
megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, ill. 
azoknak a nevét, akiket nem húztak ki. 

Értesítési kötelezettség: 
 A kérelmező szülőket az iskola honlapján, ill. a beiratkozáskor értesítjük a sorsolás 

időpontjáról, helyszínéről. 
 A szülőket írásban értesítjük a sorsolás eredményéről. 
 Az elutasítással kapcsolatos döntést határozatba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a 

sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. 

3.3. A tanulói jogviszony megszűnésének esetei  
 

Megszűnik a tanulói jogviszony 
 Ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján. 
 Az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. 
 Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya – a tanköteles tanuló kivételével, ha az iskola kötelező 

foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. 
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 Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat véglegessé válásának 
napján. 

 Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a 
tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a 
tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó 
napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, 
aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs 
felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni. 

 Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik. 
 Kérelemre megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek, tanulónak a 

magyarországi nevelési-oktatási intézménnyel létesített tanulói jogviszonya, aki külföldre vagy 
saját országába távozik. 

4. MUNKAREND 

4.1. Az intézmény nyitva tartása 
Az iskola tanítási napokon 6 órától 19 óráig tart nyitva. (A szorgalmi időszakon kívüli nyitva tartás 
és ügyeleti rend az iskola SZMSZ-ben található.) 

4.2. Az intézmény működési rendje 
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6 óra 30 perctől a tanítás végéig, 
illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja. A reggeli ügyeletet az a tanuló 
veheti igénybe, akinek szülője ezt az év eleji adatlapon igényelte. A tanév közben felmerülő 
igényeket írásban kell benyújtani az osztályfőnökök felé. A reggeli ügyeletet igénylő tanulók  
7 óra 25 percig egy kijelölt teremben gyülekeznek. 7 óra 15 perc után érkezők az aulában 
várakoznak a folyosó ügyeletes pedagógus felügyelete mellett 7 óra 25 percig. A tantermekhez 
legkorábban 7 óra 25 perckor indulhatnak el az ügyeletes tanár engedélyével. 

4.3. A csengetési rend: 
A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. 

 
 Kezdete Vége 

0. óra 7 óra 15 perc 7 óra 55 perc 

1. óra 8 óra 8 óra 45 perc 

2. óra 9 óra 9 óra 45 perc 

3. óra 10 óra 10 óra 45 perc 

4. óra 10.55 óra 11 óra 40 perc 

5. óra 11 óra 50 perc 12 óra 35 perc 

6. óra 12 óra 50 perc 13 óra 35 perc 

7. óra 13 óra 50 perc 14 óra 35 perc 

Az ebédeltetés 11.40 és 14.15 között zajlik a tanév elején kialakított rend szerint. 

5. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1.  Általános törvények 
A Házirend a társadalom erkölcsi normáira, valamint az együttélés szabályaira épülő törvény-
gyűjtemény. 
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A Házirend figyelembe Alaptörvényt, Magyarország művelődéssel és közneveléssel kapcsolatos 
törvényeit, rendeleteit, valamint az iskola tanulóinak, a szülőknek a javaslatait. 

5.2.  Az iskolai élet törvényei 
1. Reggel 7. 30 és 7.45 óra között kell a tanulóknak megérkezniük, ha van első órájuk! 8 órakor 

az osztályteremben, csendben ülve kell várni az óra kezdetét! Ha nincs első órájuk, akkor az 
órára való becsöngetés előtt 10 perccel kell megérkezni az iskolába! 

2. Az iskolaotthonos tanulóknak 7.30-ig kell megérkezniük az iskolába. 
3. A 6. 30-tól 7.25 óráig tartó reggeli ügyeletet az a diák veheti igénybe, akinek ezt szülei tanév 

elején a kitöltendő adatlapon kérik. Ha év közben változtatni szeretnének, írásban kell jelezniük. 
4. Reggel 7.25 órakor az ügyeletes tanár engedélyével lehet bemenni az iskola többi 

épületrészébe. 
5. Iskolába érkezéskor az aulában a tanulóknak el kell búcsúzniuk a kísérőiktől, mert nekik az 

iskola épületének többi részébe belépni nem lehet. (Kivétel: előre egyeztetett időpontú 
találkozók, iskolai rendezvények, illetve elsősök szülei az első héten felmehetnek a 
termekhez.) 

6. A tanulóknak a kabátjukat, és tornafelszerelésüket napközben a saját öltözőszekrényükben 
kell tárolniuk! A kabátot a tanuló csak akkor veheti ki a szekrényéből, ha az iskola épületéből 
az iskolaudvarra vagy az utcára távozik. 

7. A tanulóknak az öltözőszekrényből minden tanítási nap végén ki kell pakolniuk, felszere-
léseiket el kell vinniük az iskolából. Ez alól a testnevelés órai felszerelés jelenthet kivételt. 

8. A tanuló kötelessége az öltözőszekrény kulcsát megőrizni, az iskolába minden nap magával 
hozni. A kulcs elvesztése esetén, annak pótlásának költsége a gondviselőt terheli. 

9. Becsengetéskor fegyelmezetten, felkészülve kell várni az óra kezdetét. 
10. Tanuló az iskolában csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat. 
11. A diákoknak mindig nevelőik közelében kell tartózkodniuk. Ez a szabály saját testi épségük 

érdekében vonatkozik az egész tanítási időre és a délutáni foglalkozásokra is. 
12. Az óra elején csendes felállással kell köszönteni a belépő pedagógust. 
13. A szünethez a tanároknak és a tanulóknak is egyaránt joguk van. Ha jó az idő, az ügyeletes 

tanár döntése szerint a nagyszünetet az udvaron kell tölteni. 
14. A szünetekben az egész napos tanítási rendszerben működő osztályok tanulását 

hangoskodással, kopogással nem szabad zavarni. 
15. Az iskola első emeleti folyosóján az óraközi szünetekben felső tagozatos tanulók nem 

tartózkodhatnak! Az első emeleti termekbe a felső tagozatos diákok csak az ott órát tartó 
tanárokkal együtt mehetnek fel! 

16. Az osztálytermek és a folyosók ablakait tanulóknak kinyitni szigorúan tilos! 
17. Az iskola épületében – a balesetek elkerülése érdekében – tilos a tanulónak saját magára és 

másokra nézve veszélyes helyzeteket előidézni, pl. szaladgálni a folyosókon, másokat 
akadályozni a közlekedésben, lépcsőkön leugrálni stb. 

18. A tanítás ideje alatt az iskola épületét engedély nélkül a diákok nem hagyhatják el! 
19. Tanítás, illetve egyéb foglalkozások végén az iskolából fegyelmezetten kell távozni! 
20. Az iskola területén kéregetni, kölcsönkérni, üzletelni, pénzzel vagy eszközökkel cserélgetni 

tilos, kivétel a „bolhapiac”, ahol kizárólag szülői engedéllyel lehet csereberélni! 
21. Tiltott tárgyak listája: a tanulók önmagukra és társaikra veszélyes tárgyakat és anyagokat az 

iskolába nem hozhatnak! Értékes tárgyakat, ékszereket, balesetveszélyes eszközöket, fegy-
verként használható eszközöket, fegyverutánzatokat, tiltott hatalmi jelképeket, adóvevőt, 
csúzlit, festéksprayt, élő állatot, pornó- és horror termékeket, tűzszerszámokat, egészségre 
ártalmas anyagokat, olyan dolgokat, amelyek kiskorúak számára tiltottak vagy nem ajánlottak 
és a tanuláshoz szükségtelen dolgokat tilos az iskolába hozni. Amennyiben a tanuló előzetes 
engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, vagy azt 
a tanítás kezdetén nem jelenti be, illetve a nagyobb értékű tárgyat, pénzt az iskolába érke-
zéskor nem adja le az iskolatitkári irodában, az iskolába hozott tárgy, érték megron-
gálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett kárért az iskola nem tud felelősséget vállalni. 
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22. Amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy bármely tanuló a Házirend által tiltott tárgyat 
hozott be az iskolába, akkor az iskola pedagógusának felszólítására ezeket át kell adnia, illetve 
ki kell pakolnia a magával hozott táskát, az öltözőszekrényt, valamint ruházatának zsebeit. Az 
esetlegesen a tanulónál talált tiltott tárgya(ka)t a tanuló köteles átadni a pedagógusnak. 
Ezeket a tárgyakat a szülő értesítése után, a szülőnek adjuk vissza. 

23. Hang- és/vagy képfelvétel rögzítésére és lejátszására alkalmas eszközök használata az 
intézmény területén és iskolán kívül megvalósuló tanítási órákon, és egyéb foglalkozásokon, 
illetve az ezekre való oda-és visszautazás alkalmával tilos, kivéve, ha az adott szaktanár arra 
engedélyt adott, mert a tanulmányi munkához szükséges. Aki ezt a szabályt megszegi, 
büntetést érdemel érte. Ha a szabály megszegésével készített hang vagy képfelvételt bármely 
internetes közösségi, videó-megosztó oldalra feltölti, cselekedete további büntetést von 
maga után. 

24. Értéktárgyak (mobiltelefon, hangszerek, szemléltető eszközök stb.) elhelyezése: tanítás 
kezdete előtt leadhatók az iskolatitkári irodában, tanítás, illetve a délutáni foglalkozások után 
felvehetők. Amennyiben a diák nem adja le ezeket a tárgyakat, úgy felelősséget nem 
vállalunk érte. Mobiltelefon az iskolában, az iskolán kívül megvalósuló tanítási órákon, egyéb 
foglalkozásokon, illetve az ezekre való oda- és visszautazás alkalmával csak kikapcsolt 
állapotban lehet a tanulónál. Mobiltelefont a tanórákon, egyéb foglalkozásokon csak akkor 
használhat, ha a foglalkozást tartó pedagógus a tanórai munkához ezt szükségesnek tartja és 
engedélyezi. Ha ez ellen a szabály ellen vét a diák, az első alkalommal szóbeli, második 
alkalommal írásbeli figyelmeztetést kap, és a telefonját csak tanítás után kaphatja vissza. 
Harmadik alkalomtól kezdődően mindig a következő büntetési fokozatot kapja meg, és a 
telefont csak a szüleinek (gondviselőjének) adjuk vissza. 

25. Az elvesztett tárgyakat (ruhaneműk stb.) a portán vagy az iskolatitkári irodában lehet keresni! 
A talált tárgyakat 2 hónapnál tovább nem őrizzük! 

26. Iskolánk tanulóinak a rágózás, héjas, olajos magvak fogyasztása és egészséget károsító 
anyagok (dohány, alkohol, drog, stb.) használata tilos az iskola területén és az iskolán kívüli 
megvalósuló foglalkozásokon! 

27. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgot csak 
akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, és engedélyt 
kapnak rá. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók 
kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkári irodában. 

28. A tanulók az iskolába kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával, gördeszkával csak az iskola által 
kiadott nyomtatvány kitöltése után, a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az engedélyt az 
iskola intézményvezetőjének be kell mutatni. A fenti sporteszközöket az iskola területén nem 
lehet használni, és a tárolásukra kijelölt helyen kell tartani. Az iskola a területére behozott sport-
eszközök őrzését nem biztosítja, felelősséget azok eltűnéséért, megrongálódásáért nem vállal. 

29. A tanuló hiányzása esetén az órai feladatokat, az elmaradt házi feladatokat pótolni kell. 
Amennyiben az osztály a diák hiányzásának idején dolgozatot írt, azt neki is meg kell írnia 
utólag, egy hétnél hosszabb hiányzás esetén, legkésőbb az iskolába érkezést követő egy 
héten belül, rövidebb hiányzás esetén, az első órán, vagy a szaktanárral történő egyéni 
egyeztetés szerint. 

5.3. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola diákjainak jogai 
A tanulói jogok kiemelt iskolai területei: 
 tájékozódáshoz való jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre.); 
 kérdés intézésének joga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi ügyben 

kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az intézményi tanácshoz, az 
iskolaszékhez, a diákönkormányzathoz.); 

 érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számított 
tizenöt napon belül – az intézményi tanácstól, az iskolaszéktől a tizenötödik napot követő 
első ülésen –érdemi választ kell kapnia.); 
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 tájékozódási jog (A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és tanulmányait érintő 
valamennyi kérdésről.); 

 véleményezési jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy 
valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.); 

 részvételi jog (Kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az iskola által 
szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra. Részvételi jog korlátozható a házirend 
megsértése esetén.); 

 választójog (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség esetében.); 
 kezdeményezési jog (A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását, 

valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan.); 
 javaslattevő jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy 

valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.); 
 használati jog (Kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és 

eszközeinek használatára.); 
 jogorvoslathoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak 

szerint – jogorvoslati eljárást indíthat.); 
 nyilvánossághoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén igénybe veheti a nyilvánosságot.); 
 vallásgyakorlással összefüggő jog (A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását a nem állami és 

nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben is.). 
 

1. A tanulónak joga van diák-önkormányzati vezetőt választani, és őt visszahívni. 
2. Minden tanuló választhat és választható a diákönkormányzatba annak működési rendje szerint. 
3. A diákok által választott önkormányzati vezetőkön keresztül dönthetnek: 

 a diákszervezet működéséről; 
 egy tanítás nélküli nap programjáról; 
 saját osztályközösségének programjáról, de erről két héttel korábban értesíteni kell az 

osztályfőnököt és az iskola intézményvezetőjét. 
4. Minden diák egyetértési jogot gyakorolhat: 

 osztálytársainak kitüntetésében, jutalmazásában; 
 társadalmi munkában való részvételben; 
 az iskolai versenyek, rendezvények meghatározásában; 
 az iskolai ünnepélyek, megemlékezések szervezésének munkamegosztásában; 
 diákönkormányzat játékainak, felszerelésének felhasználásában. 

5. Minden diák véleményt nyilváníthat: 
 az őt érintő valamennyi program kialakításakor; 
 az iskolai házirend tartalmáról; 
 a működési szabályzat őt érintő kérdéseiben; 
 a könyvtár, sportlétesítmény, diákönkormányzat működési rendjének kialakításakor. 

6. A tanuló javaslatot tehet az iskolát érintő bármely kérdésben. 
7. A diák kérje tanára segítségét, ha egy tananyagban nehézségei vannak. 
8.  Joga van a témazáró nagydolgozat megírásának időpontját az előző órán megtudnia, hogy jól 

felkészülhessen. 
9. Kérheti, hogy egy napon csak két témazárót írjon. A harmadikat, ha annak bejelentésekor szól, 

kérésére tanára elhalaszthatja. A diáknak ezen joga nem vonatkozik írásbeli feleletekre, rész-
összefoglalások utáni dolgozatokra, kisdolgozatokra, tanév végi témazárókra, felmérésekre stb. 

10. Kérheti, hogy a hét során a témazáró nagydolgozat írása, ha lehetséges, a héten a napszakban 
korábban eső órára kerüljön. 

11. Ha az osztályközösség 50%-nak dolgozata az osztály átlag tanulmányi színvonalához képest 
gyengén sikerült, akkor közösen – konzultáció után, tantárgyanként és évente egy alkalommal – 
kérhetik a dolgozat újraírását. (Nem vonatkozik minimumszintű mérésekre.) 

12. Amennyiben a tanár 15 tanítási napnál hosszabb idő elteltével osztja ki a kijavított dolgozatot, 
annak jegyét csak akkor írja be a naplóba, ellenőrzőbe, ha azt a tanuló kéri. Ezt a dolgozatot nem 
kell újra megírni. A 15 tanítási napba nem számít bele a tanár betegség miatt távol töltött ideje. 
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13. Amennyiben a tanuló nem tud az órákra lelkiismeretesen felkészülni, joga van félévente, tan-
tárgyanként egy alkalommal jokerezni (ez a lehetőség átvihető az első félévről a másikra). 
Jokerezni csak közvetlenül a jelentés után lehet és csak akkor, ha a leckefüzet nála van (mivel a 
tanár a „jokerezés” tényét a leckefüzetbe bejegyzi), és nem az előre bejelentett felelés, vagy 
dolgozatírás következik az órán. A „jokerezés” nem mentesít az órai munkavégzés alól. Jokerezés 
esetén is kell hozni felszerelést az órára. Az adott anyagrészt pótolni kell. 

14. Kérheti, hogy egy vagy több tantárgynak több évfolyamra megállapított tantervi követelményét 
egy tanévben teljesíthesse. 

15. A diákok maguk választhatják meg padtársukat, de a pedagógusok csak addig veszi figyelembe 
ezt az ülésrendet, míg a tanítást nem gátolja, hanem elősegíti. Ez alól kivételt jelent az, amikor az 
osztályban kötött ülésrendet határoz meg a pedagógus. 

16. A könyvtár használata a könyvtári nyitvatartási időben biztosított minden diák számára. 
17. Ha a tanuló az iskolán kívül sportol, tudassa azt osztályfőnökével, hadd lehessen az iskolai 

közösség is büszke sportteljesítményeire. 
18. tanulóinknak joguk van ahhoz, hogy a mindennapos testnevelés keretében kötelező heti 5 

testnevelés órából kettőt iskolán kívüli sportolással teljesítsen. Ezzel a jogával csak akkor élhet, 
ha valamely sportegyesület igazolt versenyzője vagy és ezt sportegyesületed igazolja, valamint 
szüleid írásban kérnek engedélyt a testnevelés órákon való részvétel alól. 

19. A diákok részt vehetnek az iskolai szakkörök munkájában, a DSE és a diákönkormányzat 
rendezvényein, erdei iskolában, osztályprogramokon, sportversenyeken és a táborokban, ha a 
HÁZIREND törvényeit betartják. Ellenkező esetben a tanítási órákon kívüli programoktól 
eltilthatóak. 

20. A tanulók kezdeményezhetik diákkörök létrehozását és megszervezhetik azok tevékenységét. A 
diákkör megalapításához egy osztályközösség vagy minimum 20 fő szükséges. A diákkör meg-
fogalmazhatja saját programját, tevékenységi körét. Működéséhez felnőtt segítőt választhat, aki 
lehet tanár, szülő, vagy bármely nagykorú személy, aki az iskola házirendjét és pedagógiai 
programját ismerve és elfogadva segíti működéseteket. A diákkör képviselője a diák 
önkormányzati képviselőkhöz hasonló jogokkal rendelkezik.  

21. A diákok véleményt mondhatnak az iskolai oktatásról, szabadidős tevékenységről, neveléssel 
kapcsolatos kérdésekről a DÖK-gyűléseken és a PÓK-ládán keresztül. Véleményüket kifejthetik az 
osztályfőnöküknek, az intézményvezetőnek, a DÖK-öt segítő tanárodnak, akik válaszolnak a 
felvetett kérdésekre. 

22. Tanulók nagyobb csoportja kifejezés alatt egy osztályközösséget, vagy annak megfelelő létszámú 
gyermeket értünk. A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben a tanulók véleményt 
nyilváníthatnak. Nagyobb közösségnek számít az adott közösség létszámának 50%- a. 

23. Az iskola döntései ellen a tanulók „belső” jogorvoslati fórumhoz fordulhatnak. Panaszukat a DÖK-
segítő tanár segítségével 30 napon belül kivizsgáljuk és válaszolunk rá. 

24. A diákönkormányzat iskolarádiót működtethet, és iskolaújságot jelentethet meg az iskola 
életéről. Ebben a munkában bármely tanuló részt vehet. A szerkesztők diákok, a felelős 
szerkesztő a tanulók által választott tanár kell, hogy legyen. 

25. A napközi és tanulószobai foglakozásokon való részvétel lehetőségét minden tanév május 15-ig a 
következő tanévre igényelni kell. A kérelmeket a kiadott formanyomtatványokon lehet beadni, 
melyet június 15-ig az iskola intézményvezetője bírál el. 

26. Az évenkénti orvosi és védőnői ellenőrzéseken való részvétel lehetőségével minden diák élhet. 
Ezek igénybevételéről szüleid a tanév eleji adatlapon nyilatkoznak. Az oltások időpontjáról 
értesítést kapnak. Az iskola telefonon értesíti a gondviselőt, ha bármely diáknál betegség tüneteit 
észleli, vagy sérülés történik. (Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha szülei elérhetőek az általuk 
megadott telefonszámon.) Amennyiben a szülők nem tudnak a tanulóért jönni, az iskola a szülő 
telefonon keresztül tett szóbeli hozzájárulásával intézkedik az esetleges orvosi ellátásról vagy a 
tanuló hazaengedéséről. 

27. Ingyenes vagy kedvezményes étkezésben és tankönyvellátásban részesülhet minden diák, aki a 
mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelően erre jogosult. 

28. Érdekképviselet, érdekvédelem az osztály által választott DÖK képviselőn keresztül valósul meg. 
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29. A tanulóknak joguk van évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést szervezni, és azon részt 
venni. Rendkívüli diákközgyűlés hívható össze a tanulók 51%-nak kérelme esetén. A kérelmet a 
DÖK-segítő tanárnak nyújthatják be írásban, aki 30 napon belül összehívja a közgyűlést. A 
tartalmi előkészítés, megszervezés, lebonyolítás, állásfoglalás a diákönkormányzat feladata. 

30. A diákoknak joguk van a PINCEKLUB (CENTER) helyiségét igénybe venni bármely délután pedagógus 
engedélyével és felügyeletével.  

 
Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein keresztül 
gyakorolhatják. 

5.4. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola diákjainak kötelességei 
1. Aktívan részt kell venni a tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon. 
2. Fegyelmezett magatartást kell tanúsítani és rendszeres munkával, képességeidnek 

megfelelően eleget kell tenni a tanulmányi kötelezettségeknek. 
3. Tiszteletet kell tanúsítani az intézmény pedagógusai, alkalmazottai, a tanulótársai iránt!, 

Emberi méltóságukat, jogaikat tilos megsérteni. 
4. Védeni kell a közösség tulajdonát. 
5. Ha bármelyik diák az iskolában bárhol rongálást tapasztal, azonnal jelentenie kell egy 

pedagógusnak! 
6. Mindenki teljes anyagi felelősséggel tartozik azért a kárért, amit számára felróható jogellenes 

szándékos magatartásával okoz az iskola vagyonában. Ha az okozott kárt a diák nem tudja 
rendbe hozni, úgy azt a szüleinek kell megtéríteniük. 

7. Mindenkinek kötelessége óvni saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát. Ennek 
érdekében el kell kerülni a balesetveszélyes helyzeteket! pl. szaladgálás folyosókon, 
lépcsőkön való ugrálás stb. 

8. Az iskolában tartózkodás során kötelező az egészségvédelmi, a baleset-megelőzési, a 
munkavédelmi védő-óvó előírások ismerete és betartása. Ezeket az előírásokat minden tanév 
elején balesetvédelmi oktatáson ismerkedek meg a tanulók, ha tanév közben érkezik egy 
diák, osztályfőnöke az első tanítási napodon tájékoztatja. A szabályok megismerését a tanév 
elején a diákok aláírásukkal igazolják, a szülőket erről az e-ellenőrzőn keresztül feljegyzésben 
értesítjük. 

9. Minden diáknak kötelessége jelenteni a másokat veszélyeztető állapotokat és baleseteket. 
10. A hetesi és ügyeletesi feladatok maradéktalan ellátása minden diák kötelessége. 
11. A diákok, szülők és pedagógusok javaslatai alapján készült, és elfogadott házirend betartása 

minden diák kötelessége! 
12. A diákoknak minden tanórára magukkal kell hozniuk a tanórára szükséges valamennyi 

felszerelésüket (tanórához szükséges könyvek, füzetek, leckefüzet, tolltartó, üzenő füzet stb. 
és a tanár által kért egyéb eszközök), mert csak így tudnak eredményesen dolgozni. 

13. A házi feladat vagy felszerelés hiányokat a diákok kötelesek a tanóra elején jelenteni! 
14. A házi feladatot a leckefüzetbe, ennek hiányában a tanórán használt füzetbe fel kell jegyezni. 
15. Az iskolában intelligensen, kultúrember módjára kell viselkedni! /önfegyelem, udvariasság, 

beszédstílus/. 
16. Tanítási órákon és iskolai foglalkozásokon levelezéssel nem lehet zavarni a munkát, 

amennyiben ez mégis megtörténik, a pedagógusoknak joga van a levél felbontása nélkül azt 
megsemmisíteni. 

17. Diákjainknak az iskolán kívül is a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskolához méltóan kell 
viselkedniük. 

18. A tanítási órák és egyéb foglalkozások végén a termet elhagyva a diákok kötelesek a padokat 
és környezetedet rendben hagyni. 

19. A diákok vegyenek aktívan részt a tanítási órák előkészítésében és lezárásában önként vállalva 
a szertárosi feladatokat.  
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20. A pedagógusok irányítása, szükség esetén felügyelete mellett a diákoknak joguk és 
kötelességük az iskolai rendezvények előkészítésében és lezárásában részt venni. 

21. A diákok tiszta, ápolt, életkoruknak megfelelő külsővel érkezzenek az iskolába! Baleset-
veszélyes ékszereket, kiegészítők viselése nem megengedett! A félelmet keltő tárgyak iskolába 
való behozatala és használata tilos! Az önkényuralmi jelképek viselését az ide vonatkozó 
törvény tiltja. 

22. Ünnepélyes alkalmakkor a diákok kötelező viselete a fehér ing, ill. blúz, sötét nadrág, ill. 
szoknya. Az edzőcipő nem illik ünnepi viselethez. 

23. Minden diáknak kötelessége a környezet tisztaságára való figyelés és a szemetelés elkerülése. 

5.5. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai 
Minden iskolánkba járó tanulótól elvárjuk, hogy: 
 betartsa a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat rendelkezéseit, 
 tartsa tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint 

tanulótársai emberi méltóságát, 
 ismerje meg iskolánk névadójának életét, munkásságát, vegyen részt az iskola hagyományai-

nak ápolásában. 

6. AZ ISKOLA TISZTSÉGVISELŐI 
Az ügyeletes tanulók és a hetesek felelősségteljes szolgálatot látnak el, munkájuk zavarása, 
utasításaik megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 
 osztályonként két-két hetes, 
 kapuügyeletesek 

6.1. Kapuügyeletesek az iskola szolgálatában 
A tanuló ügyeletet irányító pedagógus napi beosztással 2-2 tanulót bíznak meg portai 
szolgálattal. A portai feladat ellátása 7.25-től 8.00 óráig terjed. A portai feladatokat ellátók 
ellenőrzik és rögzítik a késéseket. 
1. Minden felsős diáknak kell kapuügyeleti szolgálatot teljesítenie. (Amennyiben a diák 

tanulmányi munkája vagy a magatartása nem megfelelő, osztályfőnöke felmentheti a 
szolgálat alól.) 

2. A kapuügyeletesnek 7.25-től 8.00-ig kell a portán tartózkodnia. 
3. A portai füzetbe kell beírnod a későn (7.45 után) érkező tanulókat. 
4. A portán csak az ügyeletesek tartózkodhatnak. 

6.2. A hetesek az iskola szolgálatában 

 
A hetesi megbízatás egy-egy hétre szól, aminek rendjét az osztályfőnök jelöl ki. 
1. Minden diáknak kell hetesi szolgálatot teljesítenie. 
2. A hetesnek gondoskodnia kell az osztályteremben a tiszta tábláról (krétáról), a tanár 

érkezéséig a rendre és fegyelemre is nekik kell figyelni. Az óra végén a táblát le kell törölni, és 
ellenőrizni, hogy nem maradt-e szemét a teremben. 

3. Ha az osztályba becsengetés után öt perccel sem érkezik be a tanár, akkor azt jelenteni kell az 
irodában. 

7. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

7.1. Az osztályközösség 
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. 
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2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának 
szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: két fő képviselő (küldött) az iskolai 
diákönkormányzat vezetőségébe. 

7.2. A diákkörök 
1. Az iskolában a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységek megszervezésére,  

a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak 
szerint – diákköröket hozhatsz létre. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 
énekkar, művészeti csoport stb. 

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehetsz, az iskola intézményvezetőjének az adott 
tanévet megelőző tanév végéig, de javaslatot tehet bármely szülő, nevelő, illetve a diák-
önkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége vagy az iskolaszék is. A javasolt 
diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével –  
a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

3. A diákköröket vezetheti nevelő, szülő vagy az iskola intézményvezetője által felkért nagykorú 
személy. 

4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatsz – a szülők írásbeli engedélyével – mint az iskola 
tanulója is. Az így létrehozott diákköröd munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú 
személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola intézményvezetőjének be kell 
jelentened, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni 
kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola intézmény-
vezetőjének egyetértését. 

5. A diákkörökbe a tanév elején kell jelentkezned, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig 
részt kell venned. 

6. A diákköröd saját tagjai közül egy-egy képviselőt választhatsz az iskolai diákönkormányzat 
vezetőségébe. 

7.3. Az iskolai diákönkormányzat 
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 
2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a felső tagozatos osztályokban megválasztott 

küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati-vezetőség irányítja. 
3. A diákönkormányzatod tevékenységét az iskola intézményvezetője által – a diák-

önkormányzat javaslatára – megbízott nevelő segíti. 
4. Az iskolai diákönkormányzatod képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja 

el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 
gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diák-
önkormányzat vezetőségének véleményét. 

7.4. Az iskolai diákközgyűlés 
1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 
2. A diákközgyűlés összehívásáért az iskola intézményvezetője és a DÖK segítő tanár a felelős. 
3. Az iskolai diákközgyűlésen joga van minden diáknak részt venni. 
4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatodat segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az 
iskola intézményvezetője tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. 

5. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezde-
ményezheti. A rendkívüli diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 
tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. 
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8. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA 

8.1. Egész napos iskola alóli felmentés kérvényezése 
 

A 2011. évi CXC.törvény 46.(1) pontja értelmében „a tanulók kötelessége, hogy részt vegyenek a 
kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon 
és szakmai gyakorlatokon.” 
A foglalkozásokon való részvétel alól indokolt esetben a szülő írásbeli kérelmére az 
intézményvezető adhat felmentést egy tanévre. Az intézményvezető fenntartja azt a jogát, hogy a 
tanuló tanulmányi eredményének romlása esetén az engedélyt felülvizsgálja. 
A kérelem minden tanév szeptember 15-ig nyújtható be az iskola által rendszeresített 
nyomtatványon. 
Amennyiben a tanuló délutáni elfoglaltságid változása szükségessé teszi a felmentését, szülei ezt 
tanév közben is kérhetik. A kérvényeket a benyújtástól számított 5 napon belül bíráljuk el. 

 
Azok a tanulók, akik felmentést kapnak a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól, az iskola 
területét állandó kilépőjük felmutatásával hagyhatják el a tanítási órák, illetve ebéd után. 

 

8.2. A tanórán kívüli tevékenység rendje 
1. A tanórán kívüli foglalkozásokat csak az intézményvezető beleegyezésével lehet 

megszervezni. Iskolán kívül szervezett program esetén a résztvevők tanulók névsorát 
kísérőtanárok nevét, az indulás, és visszaérkezés várható idejének feltüntetésével az 
intézményvezetői irodában le kell adni vagy a Google Drive erre a célra rendszeresített 
táblázatában jelezni kell. 

2. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozá-
sok, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra 
az adott tanév elején (szeptember 7-ig) kell jelentkezni, és a jelentkezés egy tanévre szól. 

3. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A részvétel a 
felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól 
felmentést csak szülői írásbeli kérelmére az iskola intézményvezetője adhat. 

4. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben előírt 
módon – igazolni kell. Az a tanuló, aki a tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten 
igazolatlanul mulaszt, az intézményvezető engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

5. Az iskolai könyvtár látogatása minden diáknak módjában áll, tanítási napokon az éves 
munkatervben meghatározottak szerint tart nyitva. 

6. Tanórán kívüli foglalkozásra (napközi) írásban lehet jelentkezni.  
7. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozás naponta kötelezően 16 óráig tart. Hazamenetelkor a 

kísérők az aulában vagy az udvaron találkozhatnak a tanulókkal. Az iskola 17 óráig ügyeletet 
biztosít azoknak a tanulóknak, akiknek szülei ezt a tanév elején kiosztott adatlapon kérik. 
Amennyiben 17 óra után is igény merül fel a tanulók felügyeletére a szülők munkája miatt, azt 
írásban kell jelezni a tanév elején. 

8. Tanítás után a diákok csak a pedagógusok felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola 
területén. (egész napos tanítás, délutáni szabadidős tevékenység, szakkör, korrepetálás, 
hittan, DSE.) 

9. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozás csoport tagjai napirendjüket a csoportvezető 
pedagógussal együtt alakítják ki. A tanulók és a szülők kötelessége az, hogy a pedagógust 
tájékoztassák a tanuló rendszeres délutáni elfoglaltságairól (szakkörök, zeneórák stb.). 

10. Tanuló az iskolában csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat. Amikor egy tanulónak nincs 
tanórán kívüli foglalkozása, akkor köteles csatlakozni osztálya napközis csoportjához vagy a 
tanulószobai csoporthoz. A csoportvezetőnek jelezni kell a csatlakozását. 

11. A korrepetálásokat minden tanuló igénybe veheti. A korrepetálások időpontjait a 
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pedagógusok tanév elején ismertetik a tanulókkal. Ha egy tanuló gyenge eredményt 
produkál, számára a pedagógus kötelezővé teheti a korrepetáláson való részvételt. 

12. Az iskola területén igénybe vett, de nem az iskola pedagógusai által tartott foglalkozásokon 
(pl., hangszeres zene, szolfézs és művészeti órák, különböző sportfoglalkozások, edzések stb.) 
tanulók felügyelete a foglalkozás vezetőjének kötelessége. 

13. Az étkezés rendje: csoportosan és csak pedagógus felügyelettel étkezhetnek a diákok, ez alól 
kivételt jelent, ha engedélyt kapnak az egyéni étkezésre. 

14. Az iskolai szabadidős rendezvényeken tanulóink részt vehetsz annak szabályai szerint. (pl. 
SULIBULI) 

15. Magatartási és/vagy tanulmányi problémák miatt bárki kitiltható a nem szorosan az 
oktatáshoz kapcsolódó iskolai rendezvényekről. 

16. Ha külső szervezet (sportkör, egyesület stb.) tanítási idő alatt foglalkoztatni kívánja bármely 
tanulónk, ezt előzetesen írásban kell kérniük. A kikérés elbírálása, a távollét engedélyezése az 
intézményvezető hatásköre. 

8.3. Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 
Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli 
foglalkozásokat szervezi: 

Délutáni irányított önálló tanulás. Az irányított tanulási időben a tanulók megismerkednek az 
önálló tanulás technikáival és lehetőségük van arra, hogy házi feladataikat szakszerű segítség 
igénybevételével készítsék el. 

Hagyományőrző tevékenységek: az iskola névadója emlékének ápolása; az iskolai ünnepségek, 
megemlékezések; iskolai évkönyvek kiadása. 

Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 
Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-
önkormányzativezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola 
intézményvezetője által megbízott pedagógus segíti. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az 
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
segítik. 
 Az 1-8. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órákat szervezünk. 
 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére képességfejlesztő 

órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból. 
További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az 
iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 
A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni foglalkozásokon a 
nemzeti köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban akkor vehet részt egy 
tanuló, ha az eredményes felkészüléséhez erre szükség van, illetve ha második vagy további 
alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. 

Iskolai diák sportegyesület. A diák sportegyesület az iskolától független jogi személy, amely 
működésének elveit saját szabályzatában rögzíti. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési 
órákkal együtt biztosítja a mindennapi testedzésedet, valamint a tanulók felkészítését különféle 
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

Szakkörök. A különféle szakkörök működése az egyéni képességek fejlesztését szolgálja. A 
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek 
valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények 
és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 
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dönt. Szakkör vezetését – az intézményvezető beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki 
nem az iskola dolgozója. 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tanulók tehetségének továbbfejlesztését segítik a 
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 
rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli 
versenyekre is felkészítik. 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tanulók számára 
projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás több iskolai órán, 
tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi 
rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré 
csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A 
hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket 
összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a téma 
napok, amelyek iskolánk névadójával, illetve a tudományokkal stb. kapcsolatos ismereteket 
dolgozzák fel. 

Tanulmányi kirándulások. Az iskola pedagógusai a tantervi követelmények eredményesebb 
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely 
és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. 

Osztálykirándulások. Az iskola pedagógusi a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, 
a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal 
osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes.  

Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a 
táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 
foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai 
szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai foglalkozásokon és a táborozásokon való 
részvétel önkéntes.  

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy 
tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle 
közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az  
e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes.  

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kíván a nevelőtestület 
azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez igazodva különféle szabadidős programokat 
szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 
rendezvények stb.). Ezeken a szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes. 

Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 
könyvtár segíti. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei 
alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve 
eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy 
csoportosan használhatják. 

9. A DÉLUTÁNI TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE 
 

1.  A tanórán kívüli foglakozásokat igénybe vevő diákoknak utolsó órájuk után az arra kijelölt 
teremben kell gyülekezniük. Kicsengetéskor a délutáni csoportokat vezető pedagógusokkal 
ott találkoznak. 

2.  Az ebédelést igénybe vevő tanulók csak a csoportjukkal együtt ebédelhetnek. (Rendkívüli 
esetben – verseny, családi ok – a pedagógusok engedélyt adhatnak más csoporttal, vagy 
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egyénileg történő étkezéshez.) 
3. Ennivalót az ebédlőből, uzsonnát a teremből kivinni szigorúan tilos! 
4. Az étkezés és a tanulási idő közti időszakot a pedagógus által meghatározott helyen kell 

eltölteni (kedvező időjárás esetén ekkor van lehetőség hosszabb levegőzésre). 
5. A tanulási időt hasznosan kell eltölteni, a csendet hangos beszéddel nem szabad zavarni. 

Amennyiben a tanulóknak segítségre van szükségük a feladatok megoldásához és csendben 
jelezhetik a csoportvezetőnek. 

6. Tanuláshoz ki lehet használni a könyvtár nyújtotta lehetőségeket is! 
7. Korrepetáláson, DSE foglalkozások, szakkörökön, sport-vagy tanulmányi versenyeken a dél-

utáni tanulási időben is részt vehetnek a tanulók, ilyenkor a tanulást otthon kell pótolni.  
8. Tanulóink kilépési engedélyük bemutatásával léphetnek ki az iskola kapuján a tanítás, illetve a 

tanórákon kívüli foglalkozások után. Amennyiben egyszeri elkérővel rendelkeznek, azt alá kell 
íratniuk osztályfőnökükkel vagy délutáni csoportvezetőjükkel. Az iskola épületének elhagyása 
csak ezután lehetséges. 

9. Iskolai foglalkozások végeztével – akár egyedül megy haza egy diák, akár szüleivel –, köteles az 
iskola épületét fegyelmezetten elhagyni! Ha a tanulóért a szülei megérkeztek, már ők vállalják 
érte a felelősséget. A délutáni tanulást igénybe nem vevő diákok az utolsó órájuk – vagy 
amennyiben az étkezést igénybe veszik – ebéd után az iskola épületében csak engedéllyel, 
szüleik tudomásával, felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak. Ez alól kivételt jelent az olyan 
eset, amikor valamilyen pedagógus által tartott foglalkozásra (pl. korrepetálás, szakkör, 
versenyfelkészítés, DSE edzés) várakoznak. Ebben az esetben a tanuló köteles osztályod 
délutáni csoportjával együtt ebédelni és a foglalkozás megkezdéséig velük együtt lenni a 
csoportvezető pedagógus felügyelete alatt. 

 

9.1. Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra vonatkozó szabályok 
 

1. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások a tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 
órarendjéhez igazodva – kezdődnek, és délután 16. 00 óráig tartanak. Szülői igény esetén az 
iskola 17.00 óráig felügyeletet biztosít. A délutáni ügyeleti igényt a májusi adatlapon kell 
igényelni. Az év közbeni változást szintén írásban kell jeleznie a szülőknek. 

2. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról csak szülői személyes vagy írásbeli kérelem alapján 
lehet távozni. Rendkívüli esetben – szülőkkel való egyeztetés után – az intézményvezető vagy 
az intézményvezető-helyettes engedélyt adhat. 

3. A szakköri foglalkozások, a DSE foglalkozások, valamint a tanfolyamok meghatározott rend 
szerint kezdődnek. A DSE foglalkozásokon csak testnevelés felszerelésben, fegyelmezetten 
vehetsz részt. 

4. Ha délelőtt nem tornáztál, akkor a DSE foglalkozáson nem vehetsz részt. A DSE 
foglalkozásokon csak addig vehetsz részt, amíg az ott tanúsított magatartásod megfelelő. 
Többszöri fegyelmezetlen viselkedésed eltiltást von maga után. Amennyiben a testnevelés 
órai felszerelésed rendszeresen hiányzik, és emiatt a testnevelés órákon nem veszel részt, a 
DSE foglalkozásokon nem vehetsz részt! 

5. Iskolai fegyelmezetlen viselkedésed a DSE edzésekről vagy az egyéb sportszakkörökről való 
eltiltást vonhatja maga után! 

 
6. Amennyiben tanulmányi eredményed gyenge, csak heti egy DSE foglalkozáson vehetsz részt a 

délutáni tanulási idő alatt. 
7. A foglalkozások kezdete előtt 10 perccel lehet gyülekezni és átöltözni. Az átöltözés helyszíne a 

sportcsarnok, illetve a tornaterem öltözője. 
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10. AZ ISKOLA HELYISÉGEI, BERENDEZÉSI TÁRGYAI, ESZKÖZEI HASZNÁLATI RENDJE 
 

Az iskola épületét, helyiségeit minden tanulónak a rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. 
Az iskola helyiségeinek használójaként minden tanuló felelős: 
 az iskola tulajdonának, berendezési tárgyainak megóvásáért, védelméért, 
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott 

előírások betartásáért. 
Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre 
társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 
 
Az egyes helyiségek használati rendjét a Házirend 2. számú melléklete tartalmazza. 

11. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 
 

A szülők az intézménybe való beiratkozás előtt tájékozódhatnak az iskola által kialakított 
tantárgyi órakeretről, amely tartalmazza a tanulandó tantárgyak megnevezését és óraszámát. Az 
iskola ezen felül a tanulók tantárgyválasztására nem biztosít lehetőséget. 
 

12. A TANKÖNYVELLÁTÁS ISKOLÁN BELÜLI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAI 
 
A tanulók kötelesek az iskolai könyvtár állományából kapott tankönyvekre vigyázni, akár tanórai akár ott-
honi használat során, ellenkező esetben a szülő anyagi felelősséggel tartozik a megrongált könyvekért.  

Az iskolai könyvtárból kapott tankönyveket a tanév utolsó tanítási napján vissza kell szolgáltatni. 
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, 
megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére köteles. 
A könyv elvesztése esetében a kártérítés összege 

 nem lehet kevesebb az adott tankönyv tényleges beszerzési árának 50%-ánál, és 
 nem lehet több a tényleges beszerzési áránál. 

A könyv megrongálódása esetében vizsgálni kell azt, hogy a könyvet továbbra is lehet-e még 
rendeltetésszerűen használni, vagy sem. 

Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra még alkalmas, illetve alkalmassá tehető, 
kártérítésként a könyv beszerzési árának maximum 50%-át lehet a tanulótól, illetve a tanuló szülőjétől 
követelni. 

Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve arra nem lehet 
alkalmassá tenni, a könyv elvesztésénél leírt kártérítési összeget lehet kérni. 

A tankönyv állapotát, használatra való alkalmassá tételének megítélését, valamint a kártérítési 
összegre javaslatot az iskolatitkár teszi írásos feljegyzés formájában, melyet az iskola intézményvezető 
hagy jóvá. 
 
A kártérítési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése: 
A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a 
tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. 

Különösen indokolt eltekinteni a kártérítési kötelezettségtől, ha a tankönyv megrongálódásával, 
illetve elvesztésével kapcsolatban nem feltételezhető, illetve nem igazolható a tanuló szándékossága. 
 
A gondatlanságból okozott károkozás esetén az előző cím alatti tételek: 
50%-kal mérsékelhetők, illetve elengedhetőek. Az elengedésről, illetve a mérséklésről az intézmény-
vezető az iskolatitkár javaslatára dönt. 
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13. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK 

13.1. A tanulmányok alatti vizsgák rendszere 
1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

 osztályozó vizsga, 
 pótló vizsga, 
 javítóvizsga 
 különbözeti vizsga 

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához annak a 
tanulónak, aki 
 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 
 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 
 akinek egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásod együttesen a kétszázötven 

tanítási órát meghaladja, és emiatt teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 
értékelhető és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 akinek egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt teljesítménye tanítási 
év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető és a nevelőtestület döntése alapján 
osztályozó vizsgát tehet. 

3. Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és 
ezt igazolja. 

4. Javítóvizsgát tehet az a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 
osztályzatot kap. 

5. Különbözeti vizsga letétele: Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi 
folytatása feltételeként írhatja elő intézményünk a különbözeti vizsga letételét. Abból a 
tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet 
intézményünkben a továbbhaladáshoz szükséges követelményszintű évfolyamnál alacsonyabb 
évfolyamon teljesített, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres tovább-
haladásnak, a magasabb évfolyamba lépésnek. A különbözeti vizsgák időpontját az 
intézményvezető határozza meg. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának 
meghatározása során mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a 
vizsgára jelentkező tanuló ügyében. 
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 
szabályok szerint kell megszervezni. 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a házirend 1. mellék-
lete tartalmazza. 

 

13.2. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, a vizsgára jelentkezés, a vizsga formája 
A félévi osztályozó vizsgákra az adott tanévre szóló munkatervben meghatározott időpontban 
kerül sor.  
A javítóvizsgák időpontja minden év augusztusának utolsó hete. 

A vizsgák pontos időpontjáról, helyéről és követelményeiről az érintett tanulók és szüleik 
 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt egy hónappal 
 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) értesülnek. 
Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja, határideje: 
Az osztályozó vizsgák időpontja előtt minimum egy hónappal az iskola írásban értesíti az 
érintett tanulókat és szüleiket. Az értesítésen szereplő határidőig a szülőnek írásban 
kérvényezni kell, hogy gyermeke osztályozó vizsgát tehessen. Az osztályozó vizsga letételének 
engedélyezéséről a nevelőtestület dönt, és döntéséről írásban értesíti a tanulót és szüleit. A 
nevelőtestület döntése ellen fellebbezni a mindenkori jogszabályoknak megfelelően lehet. 
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A tanulmányok alatti vizsgákon a tanulóknak az alábbi módon kell számot adniuk tudásukról: 

 
ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv írásbeli 
Magyar irodalom írásbeli és szóbeli 
Angol nyelv írásbeli és szóbeli 
Matematika írásbeli 
Etika szóbeli 
Környezetismeret írásbeli és szóbeli 
Informatika gyakorlati 
Rajz és vizuális kultúra gyakorlati 
Technika és életvitel gyakorlati és szóbeli 
Ének-zene gyakorlati és szóbeli 
Testnevelés gyakorlati 
Informatika gyakorlati 

 
FELSŐ TAGOZAT 

Magyar irodalom írásbeli és szóbeli 
Magyar nyelv írásbeli és szóbeli 
Matematika írásbeli és szóbeli 
Angol nyelv írásbeli és szóbeli 
Történelem és állampolgári ismeretek Írásbeli és szóbeli 
Etika szóbeli 
Természetismeret szóbeli 
Fizika írásbeli 
Kémia szóbeli 
Biológia írásbeli és szóbeli 
Földrajz Írásbeli és szóbeli 
Ének-zene szóbeli és gyakorlati 
Tánc és dráma gyakorlati vizsga 
Rajz és vizuális kultúra gyakorlati és szóbeli 
Informatika gyakorlati 
Technika és életvitel szóbeli és gyakorlati 
Testnevelés és sport gyakorlati 

 

14. SZABÁLYOK A MULASZTÁSOKRÓL, KÉSÉSEKRŐL 
 

1. Minden tanuló érdeke, hogy lehetőleg ne hiányozzon az iskolából, mert ezzel tanulási 
esélyedet rontja. 

2. Ha egy tanuló mégis hiányzik az iskolából, akkor a hiányzást igazolni kell. 
3.  A hiányzás napján a szülők 8 óra 30 percig kötelesek jelenteni a távolmaradást és lemondani 

a tanuló étkezését. (Tel.: 262 01 77) Ha valaki ingyenes étkezésben részesül, akkor is le kell 
mondani az étkezését. Amennyiben – ingyenes étkezésben részesülő tanuló esetében- ezt a 
szülők elmulasztják, az iskola lemondja az étkezést, így amikor a tanuló újra iskolába jön, nem 
tud étkezni! Ezen kívül, ha ezt a szülők elmulasztják, az iskola köteles jelezni az önkormányzat 
jegyzőjének, mint ahogy azt is, ha egy ingyenes étkezésben részesülő diák rendszeresen nem 
veszi igénybe az étkeztetést. 

4. Az iskola igazoltnak tekinti a tanuló hiányzását, 
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 ha előzetesen szülői írásbeli kérésre intézményvezetői engedélyt kapott a tanuló a távol-
maradásra, 

 ha szülők a távolmaradást írásban igazolják (évente három tanítási napról írhatnak a 
szülők igazolást), 

 ha a betegség miatti hiányzást orvos igazolja. 
5. Az igazolást a tanuló köteles iskolába jövetele első napján, de legkésőbb három tanítási 

napon belül átadni osztályfőnökének, ellenkező esetben a hiányzás igazolatlannak minősül. 
6. A hiányzás igazolatlannak minősül, ha az előírt határidőn belül nem kerül igazolásra. 
7. Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően 

vagyunk kötelesek eljárni. (Az igazolatlanul hiányzott órák számától függően: szülői 
felszólítás, jelzés a gyermekvédelmi szerveknek, jelzés a Kormányhivatal felé) 

8. Ha a tanuló bármelyik tanóráról elkésik, az órát tartó pedagógus feljegyzi a késés tényét, a 
késés időtartamát. Indokolt késést az osztályfőnök igazolhat. Az indokolatlan késés 
igazolatlannak minősül. Több igazolatlan késés esetén a késések ideje összeadódik és 
amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról 
történő igazolatlan hiányzásnak minősül. 

9. Amennyiben ötnél több alkalommal késik el egy tanuló a tanórákról igazolatlanul, az adott 
félévben magatartása minősítése legfeljebb változó, 15 késés esetén pedig rossz lehet. 

10. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról való hiányzást a szülőknek igazolnia kell. 

14.1. A testnevelés-és úszásórai hiányzások igazolása  
Az úszás és testnevelés órákon való részvétel minden tanuló számára kötelező. Szülői felmentés 
összesen (az úszás és a testnevelés órai felmentések összeadódnak) 3-szor kérhető egy félévben. 
(Lányoknál az úszásórán való részvétel alóli szülői egészségügyi felmentés havonta egy 
alkalommal pluszban figyelembe vehető.) Minden egyéb esetben orvosi felmentés szükséges. 
Tartós felmentés (egy hónapnál hosszabb idő) csak szakorvosi felmentéssel, indoklással kérhető. 

 

14.2. Alkalmankénti felmentés lehetősége testnevelés vagy úszásórán való részvétel alól 
1. A szülői felmentés (beleértve a lányok számára kért havonta egyszeri szülői egészségügyi 

felmentést is) csak akkor érvényes, ha a szülők azt az üzenő füzetedben előzetesen kérik. 
2. Ha egy tanuló felmentéssel rendelkezik, a tornacipőjének akkor is ott kell lennie, mivel a 

tornaterembe /tornacsarnokba utcai cipővel nem lehet bemenni. 
3. Ha egy tanuló gyógytestnevelésre jár, a testnevelés-és úszás órákon az iskolaorvos által 

meghatározott mértékben és módon kell csak részt vennie. 
 

Amennyiben a tanuló úszásórán való részvétel alóli felmentéssel rendelkezik, az uszodába nem 
mehet, és a tanóra ideje alatt ügyeleten vesz részt az iskolában. 
Ha számonkérés, értékelés során – felszereléshiány miatt – nem tudja elvégezni a számon kért 
gyakorlatot, elégtelen osztályzatot kaphat. 
Az érvényes felmentés nélkül mulasztott úszásórákat felső tagozaton a mulasztás utáni héten 
megtartott pót-testnevelés órán való részvétellel pótolni kell.  
Amennyiben ezen a pót-testnevelés órán a tanuló nem vesz részt, akkor a soron következő 
fegyelmi fokozatot kaphatja meg. 

 

14.3. Állandó felmentés lehetősége legfeljebb heti 2 testnevelés órán való aktív részvétel alól 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §-a értelmében  
„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is 
folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből 
legfeljebb heti két óra 

… c. versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 
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versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei 
között szervezett edzéssel,… váltható ki.” 
 

 A c) pont esetében a szülő – kizárólag az aláhúzott feltételek megléte mellett – írásban kérheti a 
legfeljebb 2 testnevelés órán való részvétel alóli felmentést.  
Azt, hogy a tanuló mely testnevelés órákon nem köteles aktívan részt venni, az iskola határozza meg.  
Amennyiben a testnevelés óra órarend szerint az első, vagy az utolsó órára esik, szülői kérésre a tanuló 
mentesülhet az iskolában való tartózkodás alól.  
Ha az iskola által felmentésre kijelölt óra, vagy órák más tanórák közé ékelődnek,- mert az osztálynak a 
heti órarend szerint nincs első, vagy utolsó órára eső testnevelés vagy úszásoktatásra kijelölt órája-, a 
felmentett tanuló köteles a testnevelés órán részt venni, (az intézményt ez alatt az idő alatt nem 
hagyhatja el), de sporttevékenységet nem folytat. 
 
Úszásoktatás alól csak vízi sportot űző tanuló kérhet felmentést! 
A felmentés engedélyezésének menete 

1. A szülő – kizárólag a c) pontban leírt feltételek megléte esetén – az iskola titkárságán átvehető 
formanyomtatványon írásbeli kérelmet nyújt be az iskola intézményvezetőjéhez, mely 
kérelemhez csatolja 

a) a versenyszerű rendszeres sporttevékenységet igazoló egyesületi tagságról szóló igazolást, vagy  
b) az amatőr sportolói szerződés alapján a sportszervezet által kiállított igazolást és a tanévre 

érvényes versenyengedély hitelesített másolatát.  
2. A kérelem benyújtását követően az érintett testnevelő tanár vagy testnevelést tanító pedagógus 

szakmai javaslata alapján a felmentést az iskola intézményvezetője – egy vagy legfeljebb két 
testnevelés órára vonatkozóan – engedélyezheti. A felmentésről az intézményvezető 
határozatban dönt. 

3. A felmentés a határozat aláírását követő hét első kijelölt testnevelés órájától kezdődően a 
rendszeres sporttevékenység fennállásáig, de legfeljebb egy tanévre szólóan érvényes. 

4. Amennyiben a tanuló a versenyszerű sporttevékenységet tanév közben abbahagyja, azt egy 
héten belül köteles bejelenteni az iskolában. 

FIGYELEM! Sportoló tanuló további testnevelés órán való részvétel alól, valamint a testnevelés tantárgy 
tantervében előírt – minden egészséges tanuló számára kötelezően teljesítendő – gyakorlat 
végrehajtása, illetve a tananyag bármely részének számonkérése alól nem kaphat felmentést. 

 

15. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 

Kimagasló teljesítmény nyújtása esetén a következő dicséreteket kaphatják meg tanulóink: 
1. Szaktanári dicséret. 
2. Osztályfőnöki dicséret. 
3. Intézményvezetői dicséret. 
4. Nevelőtestületi dicséret. 
5. Ha nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ér el tanulónk, elismerését a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt veheti át. 

A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülők tudomására kell hozni. 
A dicséret nemcsak egyénnek, hanem csoportnak és nagyobb közösségnek is adható (pl. legjobb 
osztály). 

Tanulóink versenyeredményei iskolánk jó hírnevét öregbítik, ezért a következő dicséretek 
kaphatók: 
1. háziversenyek I-III. helyezettjei: – szaktanári dicséret, oklevél 



26 

2. kerületi versenyek I-IV. helyezettjei: – intézményvezetői dicséret 
3. budapesti, ill. országos versenyek I-XII. helyezettjei: – intézményvezetői dicséret 
4. bizonyos esetekben a helyezések alapján 

egyedi elbírálás lehetséges 

 
1. Ha a tanuló képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, 
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. 
2. Ha egész évben példamutató magatartást tanúsít, és kiemelkedő tanulmányi, közösségi 

munkát végez, akkor a tanév végén: 
 szaktárgyi teljesítményéért, 
 példamutató magatartásáért, 
 kiemelkedő szorgalmáért, 
 példamutató magatartásáéért és kiemelkedő szorgalmáért oklevéllel jutalmazható. 

3. Ha iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredmé-
nyesen szerepel, intézményvezetői dicséretben részesül. 

4. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

15.1. Az iskola működését segítő alapítvány által adott díjazások 
A Kada Színházi díjazás – A díjazást minden évben a nevelőtestület bírálja el. 
 
A Kada Színházi jutalmazásra méltatlan az a diák, aki… 
 fegyelmi fokozatokban az osztályfőnöki intő szintjét átlépte vagy, 
 késései a 10 alkalmat meghaladják vagy, 
 igazolatlan hiányzásai a 3 óra időtartamot meghaladják vagy, 
 a tanévismétlés veszélye fenyegeti (több mint 3 tantárgyból áll bukásra) vagy, 
 felszereléshiányai az órákon való részvételt rendszeresen gátolják vagy, 
 az iskolai, illetve osztályközösségi tevékenységekben indokolatlanul nem vesz részt. (Ennek 

elbírálása az osztályfőnök jogköre.) 
(Az Összefogva az iskoláért Alapítvány felhatalmazásával megalkotta a Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola nevelőtestülete, kihirdetésre került a 2014. szeptemberi szülői értekezleten) 

 
A Kada ösztöndíj 
Évente egy alkalommal kaphatják meg azok a diákok, akik az előző tanévben kitűnő 
bizonyítványt kaptak. 

16. A TANULÓK ELMARASZTALÁSA, FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS 
ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 

Ha egy diák a kötelességeit nem teljesíti, komoly hibát követ el, az alábbi büntetéseket 
kaphatja a szóbeli figyelmeztetés után: 
1. szaktanári írásbeli figyelmeztetés 
2. szaktanári írásbeli intő 
3. osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 
4. osztályfőnöki intő 
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5. osztályfőnöki megrovás 
6. intézményvezetői figyelmeztetés 
7. intézményvezetői intő 
8. intézményvezetői megrovás 
9. nevelőtestületi intés 
10. nevelőtestületi megrovás 
 

A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülők tudomására kell hozni. 

Súlyos fegyelmi vétség esetén a törvényben foglaltak szerint, fegyelmi eljárást indítunk, amelyet a 
mindenkori érvényes jogszabályoknak megfelelően folytatjuk le. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség 
súlyától függően el lehet térni. 

Súlyos kötelességszegés esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s azonnal legalább az 
„osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi 
esetek: 

 agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 
 egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 
 szándékos károkozás; 
 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 
 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 

minősülnek. 

Gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén a szülők a magasabb jogszabályokban előírt módon és 
mértékben kártérítésre kötelezhetőek. A kártérítés pontos mértékét a körülmények mérlegelése után – 
az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével – az iskola intézményvezetője 
határozza meg. 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

17. A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS 
FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ TANKÖNYVTÁMOGATÁS 
ELVE, AZ ELOSZTÁS RENDJE 

Az iskolában szociális ösztöndíj és szociális támogatás igénylésére nincs lehetőség. A hátrányos 
helyzetű tanulók iskolán kívüli programokon való részvételének elősegítésére az iskolai 
alapítványon, illetve pályázatokon (pl. Kőbánya számít Rád! pályázat) való részvétel útján van 
lehetőség. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulóit segítse a pályázatokon való 
részvételben. Iskolánk minden tanulója részre a mindenkori érvényes jogszabályok szerint jár 
tankönyvtámogatás. 

18. VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 
1. Teendők baleset esetén: 

Baleset esetén a tanulónak rögtön szólnia kell a legközelebbi pedagógusnak, hogy minél előbb 
intézkedni tudjon. 

2. Egészségügyi védő-óvó eljárások: 
Amennyiben bárkinél fejtetvességet észlelünk, a többi tanuló egészségének megóvása 
érdekében a szülőket telefonon haladéktalanul értesítjük. A szülők kötelesek a lehető 
leghamarabb elvinni az iskolából az érintett tanulót és a kezelést hatásosan elvégezni! 
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3. Teendők tűzriadó, katasztrófa és bombariadó esetén: 
Tűzriadó és bombariadó esetén az épületet – a pedagógusok irányításával – fegyelmezetten 
kell elhagyni a folyóson kihelyezett menekülési útvonal szerint. 
Tűz és katasztrófa esetén a tennivalókat az intézmény „Prevenciós programja” tartalmazza. 

4. A szaktantermek használatának rendjét a tanév elején, az első szakórán ismertetik a 
pedagógusok. A szabályok betartása fontos feladata mindenkinek és kötelező! 

5. A tantermekben a székeket az utolsó foglalkozás után fel kell tenni a padra, a földről és a 
padokból össze kell szedni a szemetet. 

6. Az iskola helyiségeinek használati rendjét a házirend 2. számú melléklete tartalmazza. 

Tanulók kötelességei a védő-óvó előírásokkal kapcsolatban 
1. Minden tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját magad testi épségét, egészségét; 
 óvja társai testi épségét, egészségét; 
 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő – az iskolai védő-óvó – 

ismereteket; 
 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a pedagógusoktól 

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 
 azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: 
természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik pedagógusának – amennyiben ezt állapotod lehetővé  
teszi –, ha rosszul érzi magad, vagy azt, ha megsérült; 

 betartsa a házirendben szereplő-a tanulóktól elvárt magatartásra vonatkozó-összes szabályt 
 ismerje meg az iskola épületének kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti 

gyakorlatában; 
 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) 

esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület 
kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: A 
szabályokat a házirend 3. számú melléklete tartalmazza. 

3. A rendszeres egészségügyi felügyeletet és ellátást az iskolában az iskolaorvos és az iskolai 
védőnő biztosítja. Az iskolaorvos vagy az iskolai védőnő heti két alkalommal rendel az 
iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 
 Az iskolaorvos és a védőnő elvégzi a jogszabályokban meghatározott egészségügyi 

szűrővizsgálatokat. 
 Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatodat évente több 

alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján, szükség esetén. (Indokolt esetben a 
kezelést is vállalja.) 
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KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 
HÁZIREND 

 
1.MELLÉKLET 

 
Az osztályozóvizsga tantárgyankénti és 

évfolyamonkénti követelményei 
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1. évfolyam 
 

MATEMATIKA 
Félévi követelmények 

 
– Halmazok számosságának megállapítása 
– Tájékozódás térben és síkban 
– Halmazok összehasonlítása, relációs jelek használata: „<”, „>”, „=” 
– Számok nevének ismerete, számok olvasása 
– Számok számsorbeli helyének ismerete 
– 0-tól 10-ig számok írása (hallás után is) 
– Műveleti jelek értelmezése, használata: „+”, „-„ 
– Bontás fogalmának ismerete 
– Összeadás: 10-es számkörben 

a) egyesítéssel 
b) hozzátevéssel 
c) valamennyivel több, nagyobb 

– Pótlás fogalmának ismerete 
– Kivonás: 10-es számkörben 

a) elvétellel 
b) egyesítés megfordítása 
c) valamennyivel kevesebb, kisebb 

– Egyszerű szöveges feladatok (megoldás fázisai) 
– Nyitott mondatok: 

a) egyenlőségek 
b) egyenlőtlenségek 

– Tő- és sorszámnév megkülönböztetése 
– Számszomszédok ismerete 
– Páros, páratlan számok 
– Növekvő és csökkenő számsorozatok 

MATEMATIKA 
Év végi követelmények 

 
– Számok olvasása, írása 20-as számkörben. 
– Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, páratlan, számszomszédok). 
– Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban. 
– Összeadás, kivonás, bontás, pótlás 20-as számkörben. 
– Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs jelek  

(<, >, =) alkalmazása. 
– Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása, válasz megfogalmazása. 
– Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása (logikai készlet). 

NYELVTAN, ÍRÁS 
Félévi követelmények 

 
– Tájékozódás a vonalrendszerben és a füzetlapon, sor eleje. 
– Tanult kisbetűk alakítása és kapcsolása. 
– Nyomtatott alak írottra fordítása. 
– Írottról kevés hibával másolás. 

NYELVTAN, ÍRÁS 
Év végi követelmények 

 
– Kis és nagybetűk párosítása. 
– Betűk szabályos alakítása. 
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– Betűk helyes elhelyezése vonalrendszerben. 
– Írottról hibátlan másolás – betűk, szavak. 
– Nyomtatottról kevés hibával másolás. 
– Emlékezetből írás kevés hibával. 
– Mondat másolása nyomtatottról kevés hibával – mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel. 
– Nevek írása – nagybetű használata. 

OLVASÁS 
Félévi követelmények 

 
– A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. 
– Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. 
– A kérdésekre értelmesen válaszoljon. 
– Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 
– Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi 

formáit. 
– Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. 
– Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
– Ismerje a tanult írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. 
– Legyen képes az ismert betűk összeolvasására. 
– Írása legyen rendezett. 

OLVASÁS 
Év végi követelmények 

 
– A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. 
– Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. 
– A kérdésekre értelmesen válaszoljon. 
– Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 
– Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi 

formáit. 
– Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. 
– Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. 
– Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
– Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. 
– Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. 
– Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 

KÖRNYEZETISMERET 
Félévi követelmények 

 
– Térbeli tájékozódás (biztosan használja a jobb és bal oldalt). 
– Tájékozódjon jól saját testén: meg tudja mutatni a fő testrészeit. 
– Élő-élettelen megkülönbözetése. 
– Élettelen anyagokra tudjon példát mondani, ismerje meg őket (fa, üveg, műanyag, fém). 
– Ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit. 
– A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése és értelmezése. 
– Képes legyen összefüggően elmesélni egy napját (hétköznap, hétvége). 
– Tudjon felsorolni egyszerű növényápolási munkákat (ültetés, öntözés…) és ismerje a hozzájuk tartozó 

eszközök nevét, használatát. 

KÖRNYEZETISMERET 
Év végi követelmények 
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– Térbeli tájékozódás (melyik a jobb oldalunk, bal oldalunk). 
– Tájékozódjon jól saját testén: meg tudja mutatni a fő testrészeit. 
– Élő-élettelen megkülönbözetése. 
– Ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit. 
– A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése és értelmezése. 
– Napok, napszakok ismerete, helyes sorrendbe tétele. 
– Az időjárás elemei (megfelelő öltözékek tavasszal, nyáron, ősszel és télen). 

ERKÖLCSTAN 
Félévi követelmények 

 
– Órákon való aktív részvétel. 
– Tudjon összefüggően beszélni a saját családjáról, családtagjairól. 
– A hallott mesékről önálló véleményt tudjon alkotni. 
– Tudja magát, vagy társát külsőleg jellemezni. 

ERKÖLCSTAN 
Év végi követelmények 

 
– Órákon való aktív részvétel. 
– Tudjon összefüggően beszélni a saját családjáról, családtagjairól. 
– Ismerje a szűk családjában élő emberek teljes nevét, életkorát. 
– A hallott mesékről önálló véleményt tudjon alkotni. 
– Tudja felsorolni a hallott/látott mesékből a szereplőket. 
– Ismerje fel a mesékben a „jó” és a „gonosz” szereplőket, tudja elmondani, hogy miért. 
– Tudja magát és a körülötte lévőket külsőleg jellemezni. 

ÉNEK-ZENE 
Félévi követelmények 

 
– 10 népdal/gyermekdal előadása emlékezetből. 
– Éneklés zengő hangon, megfelelő hangmagasságban. 
– A kapcsolódó játékok ismerete. 
– Egyenletes lüktetés, tempótartás. 

ÉNEK-ZENE 
Év végi követelmények 

 
– 20 népdal/gyermekdal előadása emlékezetből. 
– A tanult zenei elemek ismerete, alkalmazása. 
– Éneklés zengő hangon, megfelelő hangmagasságban. 
– A kapcsolódó játékok ismerete. 
– egyenletes lüktetés, tempótartás 

RAJZ 
Félévi követelmények 

 
– Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket és tudja azokat rendeltetésszerűen használni. 
– Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét. 
– Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni. 
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RAJZ 
Év végi követelmények 

 
– Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni. 
– Ismerkedjen meg a természet és az ember alkotta jelekkel. 
– Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb). 
– Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét. 
– Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni. 
– Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására. 
– Fejlődjön esztétikai érzéke. 
– Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni. 
– Tudja, mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés). 
– Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör. 

TECHNIKA 
Félévi követelmények 

 
– Tudjon példákat a természetes és a mesterséges környezetből. 
– Képlékeny anyagból egyszerű formák alakítása. 
– A célnak megfelelő munkaeszköz használata. 
– Legyen képes a legegyszerűbb eszközök és szerszámok helyes és balesetmentes használatára. 

TECHNIKA 
Év végi követelmények 

 
– Tudjon példákat a természetes és a mesterséges környezetből. 
– Tudjon hosszúságot, nagyságot viszonyítani, összehasonlítani. 
– Képlékeny anyagból egyszerű formák alakítása. 
– Anyagok megfigyelése, külső, belső tulajdonságainak segítségével való alakíthatóságára. 
– A célnak megfelelő munkaeszköz használata. 
– Tudjon papírt alakítani az eddig tanult módokon. 
– Ismerje fel és nevezze meg a környezetében előforduló anyagfajtákat. 
– Legyen képes a legegyszerűbb eszközök és szerszámok helyes és balesetmentes használatára. 
– Tudjon síkban minta és egyéni elképzelés alapján építeni. 
– Tudja a szülei foglalkozását. 
– Ismerje a lakás berendezési tárgyait és azok rendeltetésszerű használatát. 

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmények 

 
– Tartós futás. 
– Utánzójárások. 
– Rendgyakorlatok. 
– Szokásrend ismerete. 

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmények 

– Tartós futás. 
– Utánzójárások. 
– 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat. 
– Rendgyakorlatok. 
– Futó, ugró, dobó alapgyakorlatok: ugrókötelezés, labdavezetés. 
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2. évfolyam 
 

MATEMATIKA 
Félévi követelmények 

 
– Kétjegyű számok olvasása, írása (hallás után is). 
– Számok rendezése növekvő és csökkenő sorba. 
– Kétjegyű számok bontása helyi érték szerint. 
– Páros páratlan számok. 
– Számok egyes és tízes szomszédai. 
– Összeadás és kivonás kerek tízesekkel. 
– Római számjegyírás jelei 100-ig: I, V, X, L, C, D. 
– Összeadás és kivonás tízes átlépés nélkül. 
– Összeadás tízes átlépéssel. 
– Kivonás tízes átlépéssel. 
– Kétjegyű számok összeadása és kivonása. 
– Zárójelek használata a műveletek sorrendjében. 
– Az idő mérése. 
– A hosszúság mérése. 
– Szöveges feladatok megoldása (megoldás fázisainak alkalmazása). 

MATEMATIKA 
Év végi követelmények 

 
– Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje. 
– A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert tulajdonságokkal. 
– A számok közötti kapcsolatok felismerése. 
– Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) értelmezése 

kirakással. Műveletek megoldása szóban. 
– A szorzó- és bennfoglaló táblák biztonságos ismerete. 
– A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése, tagok felcserélhetőségének ismerete. 
– Fordított műveletek alkalmazása. 
– A műveletek közötti kapcsolatok felismerése. 
– A kapcsolatok kifejezése szóban. 
– Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról. 
– Állítások igazságának megítélése. 
– Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése. 
– Nyitott mondat készítése ábráról. 
– Szöveges feladatok értelmezése, megoldása: 

a) adatok lejegyzése (ábrázolás), 
b) műveltek kijelölése, megoldási terv készítése, 
c) számolás, 
d) ellenőrzés, 
e) válasz megfogalmazása 

– Adott szabályú sorozat folytatása. 
– Sorozatok képzése. 
– Testek létrehozása másolással megadott egyszerű feltétel szerint. 
– Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében. 
– Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint. 
– Csoportosítás, válogatás tulajdonságok szerint. 
– Gyakorlati mérések a tanult egységekkel. 
– A tanult szabványmértékegységek ismerete; használata. 
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NYELVTAN, ÍRÁS 
Félévi követelmények 

 
– A tanuló írása – a betűk alakja és kapcsolása – a normához közelítsen. 
– Tudjon hibátlanul vagy kevés hibával (1-2) másolni 7-8 sort. 
– Ismerje a versmásolás szabályait. 
– A tanult szavakból tudjon hibátlanul vagy kevés hibával tollbamondást írni. 
– A kötelezően megtanulandó szabályok ismerete. 
– A felismerés és a megnevezés szintjén ismerje a tanuló a tanterv alábbi témáit: 

a) szavak 
b) szótagok, szótagolás, elválasztás 
c) hang és betű 
d) magán- és mássalhangzók 
e) betűrend 
f) 20-25 begyakorolt szó estében helyesen használja a j hangot. 

NYELVTAN, ÍRÁS 
Év végi követelmények 

 
– Írása legyen tetszetős. 
– Helyezze el írásmunkáját gazdaságosan, írás-munkája legyen tiszta. 
– Írástechnikai hibát ne kövessen el. 
– Ismerje a versmásolás szabályait. 
– Tudjon hibátlanul vagy kevés hibával (1-2) másolni 9-10 sort. 
– A tanult szavakból tudjon hibátlanul vagy kevés hibával tollbamondást írni. 
– Tudjon önállóan összefüggő szöveget írni megadott témában 4-5 mondatot. 
– A kötelezően megtanulandó szabályok ismerete. 
 
A felismerés és megnevezés szintjén ismerje a tanterv alábbi témáit: 
– Az egyszerű mondat fajai (kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó). 
– A ki?, mi?, milyen?, mit csinál?, mi történik? kérdésre csoportosítható szavak. 
– Szótő és a toldalék (elsősorban ragos főnevek esetében). 
– 30-40 begyakorolt szó esetében helyesen jelöli a j hangot. 
– A szavakat helyesen választja el. 
 
A tanuló képes legyen: 
– Az ábécérend ismeretére. 
– Hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben. 
– A hosszú hangok jelölésére írásban. 
– Felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézi és alkalmazza a helyesírási 

szabályokat begyakorolt szókészlet körében, 30-40 begyakorolt szó esetében helyesen. 
– Jelöli a j hangot. 
– Az egyszerű szavakat helyesen választja el. 
– Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz. 
– Rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére, tollbamondásra, a kiejtéstől eltérőké másolással. 
– Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. 
– Szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. 
– Percenként 15-20 betűt ír. 
– A j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben. 
– A mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására. 
– A szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint. 
– Felismeri a mondatfajtákat. 
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OLVASÁS 
Félévi követelmények 

 
– Olvasson hangosan folyamatosan. 
– Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (kijelentő, kérdő mondat) nevelői minta 

alapján. 
– Tartson szünetet a mondatok végén. 
– Fogalmazza meg szóban és írásban (1-3 mondattal) az olvasmány tartalmát, a szereplőket és a helyszínt. 
– Különböztesse meg a verset a prózától. 
– Ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője. 
– Tudja, hogy a verset versszakok alkotják. 
– Jelezze a tanult módon a versek ritmusát. 
– Memoriter: Az év közben kötelezően megtanulandó versek felmondása. 

OLVASÁS 
Év végi követelmények 

 
– Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét. 
– Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát. 
– A hangos olvasási hibák közül ne kövessen el újrakezdést. 
– Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel a tanult mondatfajták esetében. 
– Érzékeltesse a mondat közi írásjelek közül a vesszőt nevelői minta alapján. 
– A tartalomjegyzék segítségével gyakorolja a könyvben való tájékozódást. 
– Nevezze meg 3 irodalmi alkotás írójának nevét és kedvenc olvasmányának címét. 
– Ismerje fel a mesét. Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próba-tételeket és a kezdő és befejező nyelvi 

fordulatokat. 
– Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl, a vers-szakokban érezhető a ritmus. 
– Önálló véleményt alkosson az olvasmányokban szereplő személyek viselkedéséről. 
– Memoriter: Az év közben kötelezően megtanulandó versek felmondása. 

KÖRNYEZETISMERET 
Félévi követelmények 

 
– Ismerje iskolája nevét és pontos címét, tudja elmondani saját lakcímét. 
– Ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit. 
– A megismert növényeket tudják leírni szóban. 
– Nevezzék meg a tanult állatok néhány jellemző tulajdonságát. 
– Tudja, hogy az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak, növekednek, fejlődnek, elpusztulnak. 
– Tudja az ember fő testrészeit megnevezni. 

KÖRNYEZETISMERET 
Év végi követelmények 

 
– Ismerje iskolája nevét és pontos címét, tudja elmondani saját lakcímét. 
– Ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit. 
– A megismert növényeket tudják leírni szóban. 
– Nevezzék meg a tanult állatok néhány jellemző tulajdonságát. 
– Tudja, hogy az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak, növekednek, fejlődnek, elpusztulnak. 
– Tudja az emberi test főbb részeit megnevezni. 
– Az erdő életközössége (állatok, növények felsorolása, amik az erdőben élnek), az erdő szintjei  

+ példák. 
– Az ember, fő testrészeinek ismerete (meg tudja mutatni magán is). 
– Érzékszervek ismerete. 
– Egészséges életmódról összefüggően tudjon beszélni. 
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– A tanult halmazállapot-változások felismerése, példákat tudjon rá mondani a mindennapi életünkből. 

ERKÖLCSTAN 
Félévi követelmények 

 
– Órákon való aktív részvétel. 
– Csoportmunkákból vegye ki a részét, tudjon társaival összhangban működni. 
– Tudjon különböző érzelmeket szétválogatni (pozitív, negatív, semleges). 
– Tudja magát külsőleg és belsőleg is jellemezni. 
– A hallott mesékről önálló és összefüggő véleményt tudjon alkotni, ha nincs befejezése, legyen képes azt 

megalkotni. 
– El tudja mondani a lakcímét. 

ERKÖLCSTAN 
Év végi követelmények 

 
– Órákon való aktív részvétel. 
– Csoportmunkákból vegye ki a részét, tudjon társaival összhangban működni. 
– Tudjon különböző érzelmeket szétválogatni (pozitív, negatív, semleges). 
– Tudja magát külsőleg és belsőleg is jellemezni. 
– A hallott mesékről önálló és összefüggő véleményt tudjon alkotni, ha nincs befejezése, legyen képes azt 

megalkotni. 
– Legyen képes elmesélni a mese rövid tartalmát. 
– El tudja mondani a lakcímét, az iskola címét. 
– Legyen képes mesélni a jeles ünnepekről, szokásokról. 

ÉNEK-ZENE 
Félévi követelmények 

 
– 30 népdal/gyermekdal előadása és játéka emlékezetből. 
– Éneklés zengő hangon, megfelelő hangmagasságban. 
– Hallás utáni daltanulás. 
– 2/4 ismerete és alkalmazása. 
– Tanult kézjelek és szolmizáció ismerete és alkalmazása. 

ÉNEK-ZENE 
Év végi követelmények 

 
– 40 népdal/gyermekdal előadása és játéka emlékezetből. 
– Éneklés zengő hangon, megfelelő hangmagasságban, 
– Hallás utáni daltanulás. 
– 4/4 ismerete és alkalmazása. 
– Tanult kézjelek és szolmizáció ismerete és alkalmazása. 

RAJZ 
Félévi követelmények 

 
– Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában. 
– Tudja mi az ismétlés, ritmus. 
– Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni. 
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RAJZ 
Év végi követelmények 

 
– Tudja, mi az ismétlés, ritmus. 
– Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában. 
– Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni. 
– Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére. 
– Tudjon szabályos vonal, folt és színritmusra épített sor- és terülő díszt alkotni. 
– Ismerje fel a műalkotások témáit. 
– Legyen képes egyszerű báb tervezésére. 
– Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után. 
– Legyen képes néhány művészeti alkotás és azok alkotóinak megnevezésére. 
– Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után. 

TECHNIKA 
Félévi követelmények 

 
– Alkalmazza a megelőző évfolyamon elsajátított eljárásokat, szokásokat a problémamegoldás folyamatában. 
– Ismerje a kicsinyítés, nagyítás fogalmát. 
– A papír, textil, fa legfontosabb tulajdonságainak ismerete. 
– A célnak megfelelő szerszámok kiválasztása, használata. 
– Használja a népi hagyományok nyújtotta tapasztalatokat 
– Tartsa rendben a munkahelyét. 

TECHNIKA 
Év végi követelmények 

 
– Alkalmazza a megelőző évfolyamon elsajátított eljárásokat, szokásokat a problémamegoldás folyamatában. 
– Legyen képes térben építeni. 
– Ismerje a kicsinyítés, nagyítás fogalmát. 
– A papír, textil, fa legfontosabb tulajdonságainak ismerete. 
– A célnak megfelelő szerszámok kiválasztása, használata. 
– Ismerjen néhány hulladékhasznosítási módot a gyakorlatban. 
– Ismerje és alkalmazza a helyes viselkedési szabályokat munka közben. 
– Használja a népi hagyományok nyújtotta tapasztalatokat. 
– Tartsa rendben a munkahelyét. 
– Takarékos anyagfelhasználás. 

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmények 

– Tartós futás. 
– Tornagyakorlatok (gurulóátfordulások, tarkónállás, fejállás). 
– Labdaátadások, labdavezetés. 
– Utasítások helyes végrehajtása. 

TESTNEVELÉS 
Év végi követelmények 

– 30 m futás. 
– Tartós futás. 
– Távolugrás (helyből és távol). 
– Kislabda hajítás. 
– Tornagyakorlatok (gurulóátfordulások, tarkónállás, fejállás). 
– Labdaátadások, labdavezetés. 
– Utasítások helyes végrehajtása. 
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3. évfolyam 
 

MATEMATIKA 
Félévi követelmények 

 
– Alaki, helyi és valódi érték fogalmának értelmezése. 
– Relációs jelek ismerete: <, >, =, ≤, ≥, 
– Háromjegyű számok képzése. 
– Számok egyes, tízes, százas szomszédai. 
– A kerekített érték fogalma, jele: ≈ 
– Kerek százasokkal, tízesekkel történő számlálás analógiák alapján. 
– Római számírás 1000-ig. A D, M jelek ismerete. 
– Sorozatok szabályának megállapítása, szabályjátékok. 
– Egyszerű szöveges feladatok megoldási menetének ismerete. 
– Szóbeli összeadás és kivonás 1000-es számkörben. 
– Írásbeli összeadás: 

a) összeadás tízes átlépés nélkül, 
b) tízes átlépés egyszerre több helyiértéken. 

– Írásbeli kivonás: 
c) tízes átlépés az egyesek helyiértékén, 
d) tízes átlépés a tízesek helyiértékén, 
e) tízes átlépés több helyiértéken. 

– Az idő mérése. 

MATEMATIKA 
Év végi követelmények 

 
– Halmazok tulajdonságainak felismerése, részhalmaz jellemzése. 
– Biztos számfogalom 1000-es számkörben. 
– Számok írása, olvasása 1000-ig. 
– Számok nagyságrendjének és helyi, alaki és valódi értékének biztos ismerete. 
– Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. 
– Műveletek leolvasása ábráról, megjelenítése tevékenységgel. 
– Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban 
– Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá. 
– Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalmazon behelyettesítéssel. 
– Szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése. 
– Szöveges feladat megoldása közvetlenül az értelmezésre szolgáló tevékenységgel, ábrákkal és matematikai 

modellel. 
– A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése. 
– Egyszerű sorozatok szabályának megállapítása. Egyszerű sorozat folytatása. 
– Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között. 
– Testek építése modellről 
– Síkidomok előállítása tevékenységgel. 
– Téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása modell segítségével 
– Mérés alkalmi és szabvány egységekkel. 
– A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a mértékegység és mérőszám kapcsolatának megállapítása. 
– Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolódva. 
– A tanult szabvány mértékegységek gyakorlati alkalmazása. 
– A biztos és a véletlen megkülönbözetése konkrét tapasztalatszerzés útján 

NYELVTAN, ÍRÁS 
Félévi követelmények 
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– A tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdése. 
– Az időtartam helyes jelölése a begyakorolt esetekben. 
– Egyszerű szavak elválasztása önállóan. 
– Igék, főnevek felismerése és szófajának megnevezése. 
– A többes szám kifejezésének fölismerésére. 
– Szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket. 
– A j hang helyes jelölése a tanult szófajokban 
– A korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítése. 
– A szöveg mondatokra tagolása, a mondatkezdés- és zárás helyes jelölése. 
– Írásmunkák elvégzése olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükséges tempóban. 
– Az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segédlettel. 

NYELVTAN, ÍRÁS 
Év végi követelmények 

 
– A tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdésére. 
– Az időtartam helyes jelölésére a begyakorolt esetekben. 
– Egyszerű szavak elválasztására önállóan. 
– Igék, főnevek, melléknevek fölismerésére és szófajának megnevezésére. 
– A többes szám kifejezésének fölismerésére. 
– A j hang helyes jelölésére a tanult szófajokban (az előző évihez viszonyítva újabb 20 szó). 
– A korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítésére. 
– A szöveg mondatokra tagolására; a mondatkezdés- és zárás helyes jelölésével. 
– Írásmunkák elvégzésére olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükséges tempóban. 
– Az önálló írásbeli munkák javítására tanítói segítséggel. 

OLVASÁS, FOGALMAZÁS 
Félévi követelmények 

 
– 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 beszélgetőpartneréhez. 
– 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. 
– Felolvasása értelmező, az írásjelek szerint tagolt legyen. 
– Életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt értsen meg néma olvasás útján. Nevezze meg 

az olvasmány szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait. 
– Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 
– Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. 
– Használja az ismert kézikönyveket. 
– A memoritereket szöveghűen, jól érthetően mondja el. 
– Adott vagy választott témáról képek alapján tudjon rövid fogalmazást írni (5-6 mondat). 
– A tartalmi egységek kezdetét rövidítéssel tudja jelezni. Tanítója útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 

OLVASÁS, FOGALMAZÁS 
Év végi követelmények 

 
– A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. 
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– Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 
fordulatokat. 

– Beszédstílusát igazítsa beszélgetőpartneréhez. 
– 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. 
– Felolvasása értelmező, az írásjelek szerint tagolt, hanglejtése és tempója az élőbeszédhez közelítő legyen. 
– Életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt értsen meg néma olvasás útján. Nevezze meg 

az olvasmány szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait. 
– 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, jól érthetően mondja el. 
– Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával. 
– A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelezze. Tanítója útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 

KÖRNYEZETISMERET 
Félévi követelmények 

 
– Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. 
– Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fővilágtájakat. 
– Tudjon összefüggően beszélni az egészséges életmódról (táplálkozás, mozgás, lelki egészség…). 
– Ismerje és legyen képes megmutatni magán az emberi test fő részeit. 
– Tudjon felsorolni belső tulajdonságokat, megállapítani, hogy pozitív-e vagy negatív. 
– Tudja különválasztani a külső tulajdonságoktól + tudja jellemezni magát. 
– Algoritmus alapján tudjon jellemezni bizonyos állatokat, növényeket. 
– Meg tudja különbözetni a házi- és vadállatokat. 
– Ismerje a hónapok nevét, tudja évszakokhoz rendelni, tudja, hogy melyik hónap hány napos. 
– Legyen képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok 

becslésére. 

KÖRNYEZETISMERET 
Év végi követelmények 

 
– Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. 
– Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fővilágtájakat. 
– Tudjon összefüggően beszélni az egészséges életmódról. 
– Ismerje és legyen képes megmutatni magán az emberi test fő részeit. 
– Tudjon felsorolni csontokat, tudja megmutatni a saját testén azokat. 
– Az emberi test főbb belső szerveit (azok funkcióit). 
– Algoritmus alapján tudjon jellemezni bizonyos állatokat, növényeket. 
– Meg tudja különbözetni a házi- és vadállatokat. 
– Legyen képes egy természetes életközösséget bemutatni, önállóan tudjon alkotni táplálékláncot a tanult 

élőhelyeken. 
– Legyen képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok 

becslésére. 
– Tudja a tanult halmazállapot-változásokat + mindennapokból példát mondani rá. 
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ERKÖLCSTAN 
Félévi követelmények 

 
– Órákon való aktív részvétel. 
– Csoportmunkákból vegye ki a részét, tudjon társaival összhangban működni. 
– Tudjon különböző érzelmeket példák alapján megnevezni. 
– Tudja magát külsőleg és belsőleg is jellemezni. 
– A hallott mesékről önálló és összefüggő véleményt tudjon alkotni, ha nincs befejezése, legyen képes azt 

megalkotni. 
– Legyen képes társai véleményére reflektálni. 
– Legyen képes elmesélni a hallott mese lényegét. 
– Képes legyen kritikus véleményalkotásra. 

ERKÖLCSTAN 
Év végi követelmények 

 
– Órákon való aktív részvétel. 
– Csoportmunkákból vegye ki a részét, tudjon társaival összhangban működni. 
– Tudjon különböző érzelmeket példák alapján megnevezni. 
– Tudja magát külsőleg és belsőleg is jellemezni. 
– A hallott mesékről önálló és összefüggő véleményt tudjon alkotni, ha nincs befejezése, legyen képes azt 

megalkotni. 
– Legyen képes társai véleményére reflektálni. 
– Legyen képes elmesélni a hallott mese lényegét. 
– El tudja mondani a lakcímét, az iskola címét. 
– Képes legyen kritikus véleményalkotásra. 

ÉNEK-ZENE 
Félévi követelmények 

 
– 10 népdal és 5 műzenei szemelvény éneklése emlékezetből. 
– Dalok és népdalcsokrok kifejező éneklése. 
– Ritmuselemek ismerete, ritmusvariációk alkotása. 
– 2/4 és 4/4 ismerete, alkalmazása. 
– Dalolvasás kézjelről. 

ÉNEK-ZENE 
Év végi követelmények 

 
– 15 népdal és 5 műzenei szemelvény éneklése emlékezetből. 
– Dalok és népdalcsokrok kifejező éneklése. 
– Tanult zenei elemek alkalmazása. 
– Dalolvasás kottaképről is 
– Zenehallgatás kulturáltan, figyelmesen. 

RAJZ 
Félévi követelmények 

 
– Ismerje a fő- és mellékszíneket. 
– Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni. 
– Tudja mi az azonosság, hasonlóság. 
– Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni. 
– Legyen tisztában a beállítás tárgyainak arányával. 
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RAJZ 
Év végi követelmények 

 
– Tudja, mi az azonosság, hasonlóság. 
– Legyen tisztában a beállítás tárgyainak arányával. 
– Tudja, mi a kontraszt. 
– Ismerje a fő- és mellékszíneket. 
– Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni. 
– Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni. 
– Legyen képes egyszerű bábokat tervezni, megalkotni. 
– Ismerjen néhány népművészeti technikát. 
– Legyen képes alkalmazni néhány technikát. (pl. szövés, fonás) 
– Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során. 
– Ismerjen legalább 3-3 műalkotást és alkotóját. 
– Ismerje lakóhelyének legalább egy nevezetes műalkotását. 
– Tudja, mi a tájkép. 
– Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát. 

TECHNIKA 
Félévi követelmények 

 
– Természetes, mesterséges anyagok tulajdonságainak megkülönböztetése. 
– Egyszerű makett készítése. 
– Aktív részvétel tárgykészítő tevékenységben. 
– Munkaeszközök megfelelő használata, védelme, megbecsülése, gondozása. 
– Ismerje a lakás, belső tereinek funkcióit. 
– A tiszta környezet iránti igény mind az iskolában, mind otthon. 
– A háztartási munkát megkönnyítő szolgáltatások szerepe. 

TECHNIKA 
Év végi követelmények 

 
– Természetes, mesterséges anyagok tulajdonságainak megkülönböztetése. 
– Az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk közötti kapcsolat felismerése. 
– Egyszerű makett készítése. 
– Összetett modellek építése térben – egyéni elképzelések kivitelezése. 
– Tanúsítson érdeklődést a népi hagyományok iránt. 
– Aktív részvétel tárgykészítő tevékenységben. 
– Munkaeszközök megfelelő használata, védelme, megbecsülése, gondozása. 
– Ismerje a lakás, belső tereinek funkcióit. 
– A tiszta környezet iránti igény mind az iskolában, mind otthon. 
– Ismerjen fel néhány – a háztartásban nélkülözhetetlen – alapvető szerszámot, eszközt. 

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmények 

– Tartós futás, rövidtáv. 
– Támaszugrások, szekrényugrás alapjai. 
– Stabil helyzetben 3-6 tornaelem összekötése. 
– Labdavezetés kézzel, lábbal. 
– Erőnléti felmérés (has-, hát-, karizom). 

TESTNEVELÉS 
Év végi követelmények 



44 

 
– Tartós futás, rövidtáv. 
– Támaszugrások, szekrényugrás alapjai. 
– Stabil helyzetben 3-6 tornaelem összekötése. 
– Hajító mozdulat, 3 lépéses dobóritmus bemutatása. 
– Sportjátékok szabályainak ismerete. 
– Labdavezetés kézzel, lábbal. 
– Kislabda hajítás. 
– Távolugrás. 
– Erőnléti felmérés (has-, hát-, karizom). 

 
4. évfolyam 

 
MATEMATIKA 

Félévi követelmények 
 

– Számok olvasása, helyesírása és nagyságviszonyai a 20.000-es számkörben. 
– Bontásuk helyi érték szerint. 
– Számok helyének jelölése a számegyenesen. 
– Számszomszédok megjelölése. 
– Számok kerekítése. 
– Írásbeli összeadás és kivonás. 
– Írásbeli szorzás egy-és kétjegyű szorzóval. 
– Írásbeli osztás egyjegyű osztóval. 
– Hosszúságmérés mértékegységei és átváltásuk. 
– Tömegmérés mértékegységei és átváltásuk. 
– Űrtartalommérés mértékegységei és átváltásuk. 
– Műveleti sorrend az összetett feladatokban. 
– Ellentétes mennyiségek. 

 
MATEMATIKA 

Év végi követelmények 
 

– Biztos számfogalom tízezres számkörben. 
– Számok helyi érték szerinti írása, olvasása. 
– Számok képzése, bontása. 
– Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete. 
– A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása. 
– Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása. 
– A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása. 
– A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. 
– Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat megoldása. 
– Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint. 
– Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon. 
– Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása. 
– Megoldási algoritmusok alkalmazása. 
– Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása. 
– A szabály megfogalmazása egyszerű formában. 
– Összetartozó elemek táblázatba rendezése. 
– Összefüggés felismerése a táblázat elemei között. 
– Adatgyűjtés táblázatok leolvasásával. Példák megfogalmazása a biztos, a lehetséges és a lehetetlen 

fogalmának használatával. 
– Mérés szabvány egységekkel. 
– Át-és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolva, illetve ilyenek felidézése 

nyomán. 
– Számítások a kerület és terület megállapítására. 
– Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok építése síkban, térben. 
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– Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság alapján. 
– Transzformációk létrehozása eltolás és tükrözések segítségével. 
 
Geometria: 
– Merőlegesség és párhuzamosság felismerése, fogalma, jelölése. 
– Derékszög felismerése, jelölése. 
– Síkidomok fogalma, felismerése. 
– Sokszögek fogalma, felismerése. 
– Négyzet és téglalap tulajdonságai kerületük kiszámítása. 
– Testek fogalma, részei. 
– Tört, törtrész. 
– Ábrák törtrészének megállapítása, ill. adott törtrész színezése. 
– Egy egész különböző neve (törtrészekkel). 
– Egész számok törtrészének kiszámítása. 
– Törtek nagyságviszonyai. 
– Írásbeli osztás kétjegyű osztóval. 
– Időmérés mértékegységei és átváltásuk. 
– Téglalap és négyzet területének kiszámítása. 
– Számok osztói és többszörösei. 

 
OLVASÁS, FOGALMAZÁS 

Félévi követelmények 
 

– 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 és értelmezően olvasson fel ismert szöveget. 
– Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. 
– Mondja el az olvasottak lényegét. 
– 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, illetve digitális forrásokat. 
– 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 (elbeszélést, leírást, jellemzést) készítsen a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Ismerje a mindennapi tájékoztató szövegek főbb jellemzőit. 
 

OLVASÁS, FOGALMAZÁS 
Év végi követelmények 

 
– 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 és értelmezően olvasson fel ismert szöveget. 
– Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. 
– Mondja el az olvasottak lényegét. 
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– 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, illetve digitális forrásokat. 
– 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 (elbeszélést, leírást, jellemzést) készítsen a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Ismerje a mindennapi tájékoztató szövegek főbb jellemzőit. 
 

KÖRNYEZETISMERET 
Félévi követelmények 

 
– Tudja az élőlényeket megfelelő csoportba besorolni, ismerje ezeknek a csoportoknak a fő jellemzőit. 
– Ismerje a vízpart, mint élőhely részeit, tudjon ott élő állatokat, növényeket felsorolni, jellemezni. 
– Mutasson be egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely környezetéből, ismerje az 

életükhöz szükséges környezeti feltételeket. 

KÖRNYEZETISMERET 
Év végi követelmények 

 
1. A víz és a vízpart élővilága 

– vízben élő növények 
– vízparti fák 
– rovarok és rovarvadászok 

 
2. A mező élővilága 

– zöldellő mezőkön 
– gyógynövények, gyomnövények 
– rovarseregek 
– madarak 
– mezei rágcsálók és ellenségeik 

 
Munkatankönyv összes feladatát kitölteni. 
Jól jegyezd meg! részeket megtanulni 
A kitöltött munkatankönyvet elhozni. 

ERKÖLCSTAN 
Félévi követelmények 

 
– Órákon való aktív részvétel. 
– Csoportmunkákból vegye ki a részét, tudjon társaival összhangban működni. 
– Tudja magát és társait külsőleg és belsőleg is jellemezni. 
– Legyen képes társai véleményére reflektálni. 
– Legyen képes elmesélni a hallott mese lényegét. 
– El tudja mondani a lakcímét, az iskola címét. 
– Képes legyen kritikus véleményalkotásra. 
– Tudja a helyes, illemtudó magatartást (a mindennapi életből tudjon példákat, megoldásokat mondani). 
 

ERKÖLCSTAN 
Év végi követelmények 
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– Órákon való aktív részvétel. 
– Csoportmunkákból vegye ki a részét, tudjon társaival összhangban működni. 
– Tudjon érzelmeket a testbeszédével, mimikái segítségével bemutatni. 
– Tudja magát és társait külsőleg és belsőleg is jellemezni. 
– Tudjon önállóan mesét írni. 
– Legyen képes társai véleményére reflektálni. 
– Legyen képes elmesélni a hallott mese lényegét. 
– El tudja mondani a lakcímét, az iskola címét. 
– Képes legyen kritikus véleményalkotásra. 

ANGOL 
Félévi követelmények 

 
Elengedhetetlen az alábbi szókincs ismerete: 

Számok (1-10) 
Színek 
Iskolai kellékek 
 

Játékok 
Utasítások 
Ételek 
 

Kötelező a tankönyvi olvasmányok ismerete (értő olvasás, fordítás) 
 
Téma Nyelvtan és szókincs Kommunikációs szándék 
1 Üdvözlés és 
bemutatkozás 
2 Számok 1-10 

Hello. I’m… 
What’s your name? 
Goodbye. Good morning. 
Who’s this? It’s …. 
Numbers 1-10 
Hi! How are you? Fine , thanks, 

Üdvözlés és búcsúzás 
Bemutatkozás 
Érdeklődés hogylét felől és 
arra reagálás 

3 Iskolai tárgyak 
4 Színek 
5 Országok 

a book, a pen, a pencil, a ruler, a rubber,  
a pencil-case 
What’s this? It’s a …. 
Can I borrow your …, please? 
Yes. Here you are. Thank you. 
10 colours 
What colour is …? 
Australia, Canada, India, South Africa, UK, USA 
Where’s … from? I’m from… 
Dear.., From… 
How old are you? I’m nine. What’s your name? 
Write soon 

Tárgyak azonosítása 
Udvarias kérés és arra 
reagálás 
Információkérés, - adás: 
wh- kérdőszavakkal 
Egyszerű levél írása 

6 Játékok 
7 Utasítások 
8 Anyagok 

a car, a doll, a robot, a train, a dinosaur, a lorry 
It’s it a car? Yes, it is./No, it isn’t. 
I know./ I don’t know. 
Stand up! Hands up! Hands down! Turn around! 
Touch your head! Sit down! 
a red lorry 
cardboard box, cardboard tube, plastic bottle, 
buttons, socks 
Is it made from …? 
This is my train. It’s made from plastic. 

Leírás: játékok  
(név, szín, anyag) 
Felszólítások 

9 Vásárlás 
10 Élelmiszerek 
11 Étkezések 
 
 

an apple, an orange, a cake, a pear, a banana, an ice 
cream 
please 
Can I have 10 bananas, please? 
How many? 
I like /don’t like… 
pizza, steak, pasta, biscuits, chocolate 

Udvarias kérés boltban és 
arra reagálás 
Szeret / nem szeret 
kifejezése 
Kínálás elfogadása, 
visszautasítása 
Vásárlás, árak kifejezése 
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Yes, please. No, thank you. 
Do you like…? Yes, No. 
mushroom, peppers, olives 
How much is it? One pound. 
breakfast time, lunch time, tea time, snack 
toast, cereal, milk, chicken, broccoli, potatoes 

 

 
A minimum szókincs megtalálható a tankönyv és/vagy munkafüzet hátuljában is. 

ANGOL 
Év végi követelmények 

 
Elengedhetetlen az alábbi szókincs ismerete: 
Számok (1-20) 
Színek 
Iskolai kellékek 
Játékok 
Utasítások 
Ételek 
 

Tulajdonságok 
Állatok 
Lakás, szoba, berendezés 
Ruhák 
Testrészek 
 

A félévi osztályozóvizsga kiegészítéseként tekintendő! 

Téma Nyelvtan és szókincs 
Kommunikációs 

szándék 
1 Szabadtéri 
játékok 
2 Számok 11-20 
3 Közlekedés 

a kite, a ball, a plane, a boat, a bike, a skateboard 
I’ve got … 
Have you got a ball? 
Yes, I have. No, I haven’t. 
Let’s go! Let’s play football! 
Numbers 11-20 
Stop, look, listen! Hold my hand! 
zebra crossing 
Is it safe to cross? 
I like playing in the park. 
I’ve got a skateboard. It’s pink. 
I haven’t got a bike. 
collection, cats, dolls, shells, racing cars 

Birtoklás kifejezése: 
állítás, kérdés 
Érdeklődés mások 
tulajdona felől 
Alapvető közlekedési 
szabályok kifejezése 

4 Lakás, szobák, 
bútorok 
5 Épületek 

a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a 
wardrobe 
feathers on the table 
He/She/It’s / isn’t … 
in, on, under 
hamster 
kitchen, sitting room, bedroom, bathroom 
Flossy’s got… 
Where’s the skateboard? Is it in the cupboard? 
a fireplace, a painting, a rug, a sofa, a vase 
bedroom, bunkbed, radio 
bridge, church, river, shop, village 

Szobám lakóhelyem 
leírása 
Helymeghatározás, Hol 
van…? 
Egy falu épületeinek 
megnevezése 

7 Emberek, 
emberek külső 
tulajdonságai 
8 Üzletek, 
épületek  

a man, a woman, a girl, a boy, a baby, a dog 
He’s/She’s got … 
long, short, brown, black, blond hair 
He/She’s tall. 
fat, thin, short, old, young 
artist, friends 
Dan’s tall. Archie’s short. 
He’s got glasses. He’s funny. 

Emberek azonosítása, 
leírása külső jellemzők 
alapján 
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baker’s, café, post box, street, town 
9 Ruhadarabok 
10 Tulajdonságok 

a jumper, a T-shirt, shoes, socks, trousers, a skirt 
Whose hat is this? 
This is Polly’s jumper. It’s Polly’s. No, it isn’t. 
This jumper is too… 
big, small, long, short 
How long is the slide? It’s 4 metres long. 
I’m wearing … 
school uniform, fancy dress party 
Brownie Club 
badge, uniform 

Emberek ruházatának 
leírása 
Kérdésalkotás és 
kijelentés: becslésről, 
mérésről 

11 Testrészek 
12 Sportok, 
sportversenyek, 
tornagyakorlatok 

a head, an arm, a leg, a foot, feet, a hand, a body 
I can/can’t … 
Can you…? 
see, hear 
Arms up/down. Jump/Kick/Bend to the right/left. 
Hands on hips. 
Yes, I can. No, I can’t. 
He/She can/can’t … 
swim, ski, play tennis/football 
I keep healthy! I have lots of exercise. 
fruit, sleep, water 
school sports day, egg and spoon race, wheelbarrow 
race, sack race, three-legged race 

Képesség kifejezése: 
kérdés, állítás, rövid 
válaszok 
Felszólítások: 
tornagyakorlatok 

INFORMATIKA 
Félévi követelmények 

A tanuló: 
– Ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, 

használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási célú programokkal 
tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben 
leginkább elterjedt digitális eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, alkalmazási területeit. 

– Ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon 
egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni. 

– Ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat, 
legyen képes segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a netikett alapjait. 

Kulcsfogalmak a 4. évfolyam félév végén: 

– Kommunikáció, jel, ikon, piktogram. Számítógép, képernyő (monitor), billentyűzet, egér, nyomtató, 
projektor, interaktív tábla, program, szoftver, fájl, mappa, hálózat, jelszó, multimédia, prezentáció. 

– Algoritmus, az információátvitel digitális eszközei, személyes adat, információ, e-mail, internet, honlap, 
portál, link, keresőprogram, számítógép-függőség. 

INFORMATIKA 
Év végi követelmények 

A tanuló: 
– Ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, 

használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási célú programokkal 
tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben 
leginkább elterjedt digitális eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, alkalmazási területeit. 

– Ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon 
egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni. 

– Legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő algoritmusokat 
értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát készíteni. 
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– Ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat, 
legyen képes segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a netikett alapjait. 

– Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen dokumentumot választani. 
Legyen képes a választott dokumentum legfontosabb adatainak megnevezésére. Ismerje az 
információhordozók mindennapi életben leggyakrabban használt típusait. Legyen képes olvasmányairól 
röviden, szóban beszámolni. 

 

Kulcsfogalmak a 4. évfolyam végén: 

– Kommunikáció, jel, ikon, piktogram. Számítógép, képernyő (monitor), billentyűzet, egér, nyomtató, 
projektor, interaktív tábla, program, szoftver, fájl, mappa, hálózat, jelszó, multimédia, prezentáció. 

– Algoritmus, az információátvitel digitális eszközei, személyes adat, információ, e-mail, internet, honlap, 
portál, link, keresőprogram, számítógép-függőség. 

– Könyvtár, katalógus, olvasójegy, e-könyv 

ÉNEK 
Félévi követelmények 

 
– 20 népdal és 5 műzenei szemelvény éneklése emlékezetből. 
– Szép, kifejező éneklés megfelelő hangnemválasztással. 
– Dalolvasás betűkottáról, kézjelről. 
– Szolmizálás kézjelről. 
– Új ritmuselemek ismerete, alkalmazása. 

ÉNEK 
Év végi követelmények 

 
– 30 népdal és 10 műzenei szemelvény éneklése emlékezetből. 
– Szép, kifejező éneklés megfelelő hangnemválasztással. 
– Dalolvasás betűkottáról, kézjelről. 
– Szolmizálás kézjelről és kottaképről. 
– Új ritmuselemek ismerete, alkalmazása. 
– ¾-es ritmus ismerete, alkalmazása. 
– Zenehallgatás megadott szempontok szerint. 

RAJZ 
Félévi követelmények 

 
– Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő megjelenítésére képen és 

plasztikában. 
– Ismerjék a 12 tagú színkör színeinek nevét, tudják kikeverni ezeket. 
– Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóit. 
– Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés alapján. 

RAJZ 
Év végi követelmények 

 
– Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési szándéknak megfelelően használni a kompozíciós 

eljárásokat. (m) 
– Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő megjelenítésére képen és 

plasztikában. (m) 
– Legyenek képesek a valóság téri viszonyait rajzukban takarással, feljebb-lejjebb helyezéssel, nagyságviszonyuk 

érzékeltetésével kifejezni. 
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– Tanári irányítással tudják az összetettebb mesterséges és természetes formák arányait, részarányait 
megközelítő pontossággal ábrázolni nézőpont figyelembevételével takarásban, rálátásban. 

– Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés alapján. (m) 
– Legyenek képesek tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére. (m) 
– Ismerjék a fő- és mellékszíneket, legyenek képesek a színek keverésére, a színárnyalatok 

megkülönböztetésére. 
– Ismerjék a 12 tagú színkör színeinek nevét, tudják kikeverni ezeket. (m) 
– Ismerjék a tanult kompozíciós elemeket, kifejező eszközöket, tudják azokat alkalmazni. 
– Tudják a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét.(m) 
– Legyenek képesek értékelő véleményt mondani saját és társaik munkájáról. 
– Ismerkedjenek meg lakóhelyük, környezetük művészeti emlékeivel, népművészeti hagyományaival. 
– Igazodjanak el a számukra fontos jelekben, ábrákban, tudjanak maguk is jól értelmezhető jelet konstruálni. 
– Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóját. (m) 
– Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat. 

TECHNIKA 
Félévi követelmények 

 
– Alaprajz készítése önállóan. 
– Mérés centiméteres pontossággal. 
– Rend, tisztaság megtartása munka közben. 
– A lakás, belső terei, azok funkciói. 
– Díszítőelemek használata, a lakás otthonossá tétele. 
– Részvétel tárgykészítő tevékenységben – tárgykészítés saját ötlet alapján. 
– A célszerű és takarékos anyagfelhasználás. 
– Rend, tisztaság munka közben. 

TECHNIKA 
Év végi követelmények 

– Alaprajz készítése önállóan. 
– Mérés centiméteres pontossággal. 
– Rend, tisztaság megtartása munka közben. 
– Munkaeszközök karbantartásának fontossága, gondozása. 
– A lakás, belső terei, azok funkciói. 
– Díszítőelemek használata, a lakás otthonossá tétele. 
– Részvétel tárgykészítő tevékenységben – tárgykészítés saját ötlet alapján. 
– A célszerű és takarékos anyagfelhasználás. 
– Rend, tisztaság munka közben. 
– A készítendő tárgy sajátosságaihoz illő anyag és munkaeszköz választása. 
– A tárgy rendeltetése, funkciója, anyaga, alakja és mérete közötti kapcsolat felismerése. 
– Ismerje a háztartásban használatos eszközök és gépek rendeltetését és használatát. 

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmények 

 
– Tartós futás, rövidtáv (60 m). 
– Szekrényugrás. 
– Stabil helyzetben 3-6 tornaelem összekötése, pontos végrehajtása. 
– Hajító mozdulat, 3 lépéses dobóritmus bemutatása. 
– Sportjátékok szabályainak ismerete. 
– Labdavezetés kézzel, lábbal. 
– Ladba átadások különböző labdákkal. 
– Távolugrás. 
– Erőnléti felmérés (has-, hát-, karizom). 
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– Küzdősportok alapjai. 
 

5. évfolyam 

MATEMATIKA 
Félévi követelmények 

Algebra: 
Műveletek természetes számokkal: 

– a négy alapművelet többjegyű számokkal, 
– osztás többjegyű osztóval, 
– helyiértékes írásmód, 
– műveleti sorrend, 
– mértékegységek átváltása – hosszúság, tömeg, idő, 
– számok kerekítése, becslés. 

 
Geometria: 
Síkgeometria: 

– téglalap kerülete, területe, 
– terület mértékegységek. 

Térgeometria: 
– téglatest, kocka hálója. 
– téglatest, kocka felszíne, térfogata. 

 
MATEMATIKA 

Év végi követelmények 
Számtan, algebra: 

– A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása. 
– Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. 
– Egyjegyű pozitív nevezőjű törtek összeadása, kivonása két tag esetén. 
– Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek, és legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek összeadása és 

kivonása. 
– A helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 
– Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 
– Műveletek természetes számokkal: 

– a négy alapművelet többjegyű számokkal, 
– osztás többjegyű osztóval, 
– helyiértékes írásmód, 
– műveleti sorrend, 
– mértékegységek átváltása – hosszúság, tömeg, idő, 
– számok kerekítése, becslés. 

– Törtek, tizedestörtek: 
– törtek értelmezése, 
– egyszerűsítés, bővítés, összehasonlítás, 
– törtek összeadása, kivonása, 
– törtek szorzása, osztása természetes számmal, 
– átlag kiszámítása. 

– Egész számok: 
– egész számok összehasonlítása, abszolút értéke, 
– műveletek egész számokkal, 
– tájékozódás a számegyenesen, 
– koordináta rendszer, 
– egyszerűbb szöveges feladatok megoldása. 
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Összefüggések, függvények, sorozatok: 

– Pontok ábrázolása koordinátarendszerben, pontok koordinátáinak leolvasása. 
 
Geometria, mérés: 

– A háromszög és a speciális négyszögek ismerete. 
– Szakaszfelező merőleges ismerete. 
– Szögfajták ismerete. 
– Egyszerű számítási feladatok. 
– A hosszúság mértékegységeinek ismerete. 

 
Síkgeometria: 

– téglalap kerülete, területe, 
– terület mértékegységek. 

 
Térgeometria 

– téglatest, kocka hálója, 
– téglatest, kocka felszíne, térfogata, 
– szögek fajtái, szögmérés (szögmérővel). 

 
Valószínűség, statisztika: 

– A biztos és a lehetetlen események felismerése. 
– Két szám számtani közepének kiszámítása. 

NYELVTAN 
Félévi követelmények 

Hangok és betűk: 
– Az ábécé. 
– A betűrend. 
– Az elválasztás. 
– A magánhangzók csoportosítása. 
– A szavak hangrendje. 
– Mássalhangzótörvények. 
– A részleges hasonulás. 
– Az írásban jelöletlen teljes hasonulás, az összeolvadás, a rövidülés, a kiesés. 
– Az írásban jelölt teljes hasonulás. 
 
Helyesírási alapelvek: 
– Helyesírásunk rendszere. 
– A kiejtés elve. 
– A szóelemzés elve. 
– A hagyomány elve. 
– Az egyszerűsítés elve. 

NYELVTAN 
Év végi követelmények 

A szavak szerkezete: 
– Az egyszerű és az összetett szavak. 
– A képző, a jel és a rag. 
– A szótő és a toldalékok. 
Állandósult szókapcsolatok: 
– Szólások. 
– Közmondások. 
 
Hangalak és jelentés: 
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– Egyjelentésű szavak. 
– Többjelentésű szavak. 
– Azonos alakú szavak. 
– Rokon értelmű szavak. 

IRODALOM 
Félévi követelmények 

 
– Beszédkészség, szóbeli és írásbeli szövegek alkotása és megértése. 
– Nem verbális, pragmatikai szintű jelzések alkalmazása. 
– Történetmondás, történetírás mindennapi személyes élményről, olvasmányról néhány mondatban (különböző 

elbeszélő szerepében. 
– Életkornak megfelelő tempójú, hangos és néma olvasás. 
 
Mese: 
– 2-3 mese a klasszikus és a mai magyar irodalomból és a világirodalomból. 
– A mesék jellemzői motívumai, fordulatai, hőstípusai. 
 
Petőfi Sándor: János vitéz 
– Mese és valóság az elbeszélésben. 
– A szerkezet és a megjelenítés eszközei, a hős, a kaland, az erkölcsi választások. 
– Tíz-tizenöt versszak a János vitéz című műből memoriterként 
– Elbeszélő költemény, elbeszélés, fokozás, ellentét, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, felező tizenkettes. 

IRODALOM 
Év végi követelmények 

 
Művek ismerete- felismerés szintjén: 
– Arany János: Családi kör 
– Petőfi Sándor: Az Alföld, Egy estém otthon 
 
Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk 
– A történet ismerete. 
– Epikai művek cselekményszerkezetének ismerete: előkészítés, bonyodalom, tetőpont, megoldás. 

TÖRTÉNELEM 
Félévi követelmények 

Az őskor és az ókori Kelet: 
– Az őskori ember világa. 
– Az ókori Egyiptom. 
– Ószövetségi történetek. 
– Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek). 
 
Az antikvitás: 
– Az ókori görögök: istenek, hősök, olimpia. 
– A görög–perzsa háborúk. 
– Az athéni demokrácia. 
– Az ókori Róma, hadvezérek, uralkodók az ókori Rómában. 
– Pannonia provincia. 
– Újszövetségi történetek. 

TÖRTÉNELEM 
Év végi követelmények 
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A középkori Európa: 
– A keresztény egyház főbb jellemzői. 
– Az iszlám hódítás és kulturális hagyatéka. 
– A középkori élet színterei és szereplői, uradalom. 
– A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok. 

 
A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába: 
– A magyarság vándorlása, honfoglalás. 
– Az államalapítás: Géza és Szent István. 
– Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. 

TERMÉSZETISMERET 
Félévi követelmények 

TERMÉSZETISMERET 
Év végi követelmények 

 
A helyi tantervhez abban a tanévben aktuálisan rendelt tankönyv témakörei alapján időarányosan várjuk el az 
eredményeket az 5. és 6. évfolyam végén. A félévi követelmények az időarányosan feldolgozott tananyag szerint 
módosulnak. 
 
Témák és elvárt eredmények a 6. évfolyam végén: 
A témák pontos anyaga az aktuális évben használt tanfelszerelésben kerül folyamatos megjelölésre. 
– Anyagok, kölcsönhatások, fizikai, kémiai változások felismerése, jellemzése. 
– Egyszerű mérések, megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek elvégzése önállóan, ill. csoportban. A tapasztalatok 

lejegyzése, rögzítése. 
– Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes ismeretszerzésre és -feldolgozásra. Legyenek erre saját 

szokásai. 
– Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 
– Tudjon tájékozódni a térképeken (égtájak és kereső háló segítségével). 
– Legyen képe hazánk természetföldrajzi jellemzőiről, alapvető társadalmi-gazdasági erőforrásairól. Ismerje 

hazánk nagytájait és kulcsfontosságú kistájait, azok értékeit. Ezeket a térképeken, jellegzetes ábrákon is képes 
legyen beazonosítani. 

– Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Értse az anyag- és 
energiatakarékos életvitelt. 

– Ismerje hazánk legjellegzetesebb életközösségeit (erdő, füves területek, vizes élőhelyek), termesztett növényeit, a 
házban és körülötte állatait. Tudjon megadott szempontok alapján ezek jellegzetességeiről beszélni önálló 
megfogalmazásban. 

– Ismerje az emberi szervezet felépítését és alapvető működéseinek lényegét. 
– Ismerje a serdülőkori változásokat és okait. 
– Tudja az egészségét, testi épségét veszélyeztető hatásokat, szokásokat, viselkedésmódokat. Tudja bemutatni az 

egészséges életmód jellemzőit. 
– Legyenek alapvető elsősegély-nyújtási ismeretei. 
– Használja a tanultakhoz kötődő kulcskifejezéseket minden témában. 

ANGOL 
Félévi követelmények 

Írásbeli és szóbeli témák: 
– Ételek, italok. 
– Állatok. 
– Egész órák. 
 
Írásbeli és szóbeli nyelvtan: 
– A létige (to be) jelen idejű használata. 
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– Egyszerű jelen (Present Simple). 
– Folyamatos Jelen (Present Continuous). 
– Számok 1-100-ig, How many? kérdés ismerete. 
– Can – képesség kifejezése. 
– Can – udvarias kérés. 
– Some, any használata. 
– Határozott, határozatlan névelő ismerete. 
– Elöljárószavak ismerete, dolgok elhelyezkedésének meghatározása. 
 
Szókincs: 
– Állatok. 
– Melléknevek. 
– Helyek, épületek, üzletek a városban. 
– Közlekedési eszközök. 
– Szabadidős tevékenységek. 
– Tévéműsorok. 
– Angol ünnepek. 
– Hét napjai, hónapok, sorszámnevek, dátumírás. 
– Foglalkozások, ki mivel dolgozik. 
– Az időjárás. 
 
Nyelvtan: 
– Kérdőszavak (who? what? which? where? when? what time? how?). 
– Melléknévfokozás – rövid melléknevek közép- és felsőfoka. 
– Hasonlítás. 
– Elöljárószavak. 
– Can / can’t segédigék. 
– There is / there are szerkezet. 
– Folyamatos jelen idő – állító, tagadó és kérdő alakok 
 
Kommunikációs szándék: 
– Helymeghatározás, információ kérése és adása. 
– Állatok bemutatása, külső és képességek leírása. 
– Jegyvásárlás az autóbuszon. 
– Útbaigazítás, információ kérése és adása. 
– Tetszés, nemtetszés kifejezése. 
– Az időjárás leírása. 
– A beszéd pillanatában zajló cselekvések leírása. 
 
Olvasmányok olvasása, fordítása és egyszerű kérdésekre válaszolás: 
– Tk. 24. oldal, 27. oldal, 28. oldal, 31. oldal, 32. oldal, 35. oldal, 36. oldal, 37. oldal, 39. oldal,  

42. oldal, 47. oldal, 48–49. oldal, 53. oldal, 56. oldal, 61. oldal, 63. oldal. 

ANGOL 
Év végi követelmények 

 
HAPPY STREET 2 

Szókincs: 
– Családtagok 
– Tőszámnevek 0–100-ig 
– Gyümölcsök, zöldségek, ételek, italok. 
– Mindennapi tevékenységek megnevezése, napirend, étkezések. 
 
Nyelvtan: 
– Be ige ragozása jelen időben – állító, kérdő és tagadó alakok, rövid válasz. 
– Have got ige ragozása jelen időben – állító, kérdő és tagadó alakok, rövid válasz. 
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– Birtokos melléknevek egyes számban. 
– Főnevek többes száma, megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. 
– Some, any. 
– Egyszerű jelen idő - állító és tagadó alakok, rövid válasz. 
– Gyakoriságot kifejező határozószók. 
 
Kommunikációs szándék: 
– ABC, betűzés. 
– Család bemutatása, életkor, külső leírása, információ kérése és adása. 
– Lakhely megnevezése. 
– Rendelés az étteremben. 
– Az óra, időpont meghatározása. 
– Napirend elmesélése, egy átlagos nap étrendjének leírása. 
 
Olvasmányok olvasása, fordítása és egyszerű kérdésekre válaszolás: 
– Tk. 4. oldal, 8. oldal, 13. oldal, 15. oldal, 19. oldal, 21. oldal 

TÁNC ÉS DRÁMA 
Félévi követelmények 

– Ritmusgyakorlatok. 
– Kommunikációs gyakorlatok. 
– Artikulációs-, beszédgyakorlatok. 
– Egylevegős gyakorlatok. 
– Táncos mozgások, utánzó gyakorlatok. 
– 1-2 tábori tánc ismerete. 
– Mozgásos improvizáció. 

TÁNC ÉS DRÁMA 
Év végi követelmények 

– Ritmusgyakorlatok. 
– Ismerkedési játékok ismerete. 
– Kommunikációs gyakorlatok. 
– Artikulációs-, beszédgyakorlatok. 
– Egylevegős gyakorlatok. 
– Táncos mozgások, mozgásos improvizációs gyakorlatok – akár eszközzel, utánzó játékok. 
– Tábori táncok ismerete. 
– 1-2 drámaforma ismerete (pl. gondolatkihangosítás). 

 

ÉNEK 
Félévi követelmények 

 
– 5 db népdal eléneklése kívülről, két versszakkal (3 a tanár, 2 a tanuló által választott) 
– Pentaton hangsor ismerete. 
– A népdalelemzés fő szempontja: sorszerkezet. 
– Kvintváltás a régi stílusú népdalokban. 

ÉNEK 
Év végi követelmények 

 
– 20 népdal és 5 műzenei szemelvény éneklése kifejezően. 
– A tanult ritmuselemek ismerete, alkalmazása. 
– Zenetörténeti alapismeretek: 16. 17. század Magyarország, gregorián, barokk kor kezdetei. 
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– Régi és új stílusú népdalok elemzése. 

INFORMATIKA 
Félévi követelmények 

 
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére: 

– Ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni. 
– Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. 
– Ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait. 
– Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni. 
– Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni. 
– Ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait. 
– Tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal. 
– Segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat. 
– Ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat. 

 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére: 

– Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni. 
– Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat. 
– Ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére: 
– Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt. 
– A problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 
A tanuló az infokommunikációs témakör végére: 

– Legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára. 
– Legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni. 

INFORMATIKA 
Év végi követelmények 

 
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére: 

– Ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni. 
– Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. 
– Ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait. 
– Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni. 
– Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni. 
– Ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait. 
– Tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal. 
– Segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat. 
– Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait. 
– Ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat. 

 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére: 

– Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni. 
– Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat. 
– Ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket. 
– Tudjon adatokat táblázatba rendezni. 

 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére: 

– Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt. 
– Ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit. 
– Legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára. 
– A problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 
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A tanuló az infokommunikációs témakör végére: 
– Legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára. 
– Legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni. 
– Legyen képes a találatok értelmezésére. 
– Legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére. 

 
A tanuló az információs társadalom témakör végére: 

– Ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat. 
– Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat. 
– Ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket. 

 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére: 

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

TECHNIKA 
Félévi követelmények 

– Energiaforrások. 
– Természetes faanyagok. 
– Mesterséges faanyagok. 
– A szárazföldi közlekedés története. 
– A vízi közlekedés fejlődése. 
– A közúti jelzőtáblák fajtái, példák. 
– Építőipari szakmák. 

TECHNIKA 
Év végi követelmények 

 
– A gépek szerepe, felépítése. 
– A mérés. 
– A hosszúság, tömeg, idő és a hőmérséklet mértékegységei. 
– A hőmérő készítése. 
– Az egyszerű áramkör. 
– Táplálkozás. 
– Vitaminok. 
– Környezetszennyezés. 
– Textilipari nyersanyagok. 

RAJZ 
Félévi követelmények 

Művészettörténeti témakörök: 
Az őskori ember művészete: 

– Barlangrajzok, szobrok. 
 
Ókori Kelet: Egyiptom, Mezopotámia művészete: 

– Egyiptomi sírtípusok, ábrázolási szabályok. 
– Toronytemplom. 

 
Ókori Görög kultúra emlékei, művészete: 

– Minotaurus mítosz, oszloprendek, épületek felépítése. 
 
Etruszk, római művészet: 

– Kupola, vízvezeték, Colosseum. 
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Rajz elméleti témakörök: 
– Grafikai, festői technikák, eszközök. 

RAJZ 
Év végi követelmények 

 
– Írásbeli: Teszt kitöltése: az adott tanév művészettörténeti anyagából, a rajz elméleti anyagából (ábrázolási 

rendszerekből) összeállított feladatokból áll. 
– Használható segédeszköz: – 
– Értékelés: sikeres vizsgafeltétel a tesztnél min. 30% elérése, egy darab alkotás beadása. 
– Szóbeli: – 

 
Rajz elméleti anyag: 

– Az elméleti tananyagok bemutatása otthon készített rajz, rajzok alapján. Minden évfolyamban egy 
választható elméleti témakört kell megvalósítani A3-as méretben. 
 

– Összetett forgástestek (üveg, váza, sakkbábok). 
– Fő, mellékszínek ismerete. 
– Grafikai, festői technikák, eszközök. 

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmények 

 
– Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 
– Egy labdajáték technikai gyakorlatának bemutatása. 
– Összefüggő talajgyakorlat bemutatása. 
– Ugrószekrényen két ugrás bemutatása. 

TESTNEVELÉS 
Év végi követelmények 

 
– Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 
– Két labdajáték technikai gyakorlatának bemutatása. 
– Kitartó futás. 
– Rajtok bemutatása. 
– Kislabdahajítás 3 lépéses technikával. 
– Távolugrás bemutatása. 
– Összefüggő talajgyakorlat bemutatása. 
– Ugrószekrényen két ugrás bemutatása. 

6. évfolyam 

MATEMATIKA 
Félévi követelmények 

Racionális számok: 
– A hatvány fogalma. 
– Műveletek racionális számokkal, műveleti sorrend. 
– Helyiértékes írásmód, műveleti sorrend. 
– Számok összehasonlítása, ábrázolás számegyenesen, kerekítés. 
– Ellentett, abszolútérték, reciprok fogalma. 

 
Törtek: 
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– Műveletek, műveleti sorrend. 
– Törtek osztása, szorzása törttel. 
– Egyszerűbb szöveges feladatok megoldása. 
– Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

 
Osztó, többszörös: 

– Fogalma. 
– Oszthatósági szabályok. 
– Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó. 

 
Geometria: 

– Szakaszfelező merőleges, szögfelező szerkesztése. 
– Szögek mérése, másolása, felezése. 

TANTÁRGY 
Év végi követelmények 

Racionális számok: 
– A hatvány fogalma. 
– Műveletek racionális számokkal, műveleti sorrend. 
– Helyiértékes írásmód, műveleti sorrend. 
– Számok összehasonlítása, ábrázolás számegyenesen, kerekítés. 
– Ellentett, abszolútérték, reciprok fogalma. 

 
Törtek: 

– Műveletek, műveleti sorrend. 
– Törtek osztása, szorzása törttel. 
– Egyszerűbb szöveges feladatok megoldása. 
– Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

 
Osztó, többszörös: 

– Fogalma. 
– Oszthatósági szabályok. 
– Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó. 

 
Egyenletek: 

– Egyszerű egyenletek megoldása tetszőleges módszerrel 
 
Arányossági következtetések, százalékszámítás 
 
Geometria: 

– Tengelyes tükrözés alapvető tulajdonságai. 
– Háromszög, négyszög tengelyes tükörképének szerkesztése. 
– Háromszögek, négyszögek tulajdonságai. 
– Szakaszfelező merőleges, szögfelező szerkesztése. 
– Szögek mérése, másolása, felezése. 
– Deltoid, rombusz, húrtrapéz kerülete, területe, tulajdonságai. 

NYELVTAN 
Félévi követelmények 

A szófajok 
Az ige 

– Az ige fogalma. 
– Az igeidők. 
– Az igemódok. 
– Az ige ragozása. 
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– A leggyakoribb igeképzők. 
– Az igék helyesírása. 
– A határozószó. 

Névszók 

A főnév 
– A személynevek és helyesírásuk. 
– A földrajzi nevek és helyesírásuk. 
– Égitestek nevei, állatnevek, márkanevek és helyesírásuk. 
– Intézménynevek, címek, díjak, kitüntetések és helyesírásuk. 

NYELVTAN 
Év végi követelmények 

 
Melléknevek és számnevek 
A melléknév 

– A melléknevek helyesírása. 
 
A számnév 

– A számnév helyesírása. 
 
Névmások 
 
Igenevek 

– A főnévi igenév. 
– A melléknévi igenév. 
– A határozói igenév. 

Kommunikáció 

– A kommunikáció célja. 
– A jellemzés. 

IRODALOM 
Félévi követelmények 

 
– Kérdések és válaszok megfogalmazása adott témában. Jellemzés készítése. 
– Műfajokra jellemző stíluselemek megkülönböztetése (lírai epikai alkotások). 
– Az irodalmi szövegben megjelenő egyszerűbb képek, alakzatok észlelése, értelmezésük gyakorlása (hasonlat, 

metafora; ismétlés, fokozás, allegória, szóhalmozás, alliteráció, felkiáltás, párhuzam). 
– Önálló véleménynyilvánítás olvasmányélményekről. 
 
Monda, rege, ballada 

– Egy-két magyar történeti monda; egy népballada. 
– Arany János: Rege a csodaszarvasról. 
– Rege, ballada, konfliktus, rímfajták. 
– Arany J. A walesi bárdok c. balladája memoriterként. 
– Ismerje Arany J. Rege a csodaszarvasról c. művét. 

 
Arany János: Toldi 

– Memoriterek. 
– Szövegalkotás. 
– Elbeszélés írása jellemzéssel. 
– Cselekményszerkezet, történet ismerete. 
– Fogalmak. 
– Epizód, allegória, alliteráció, életkép, elbeszélő költemény. 
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IRODALOM 
Év végi követelmények 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
– Cselekményszerkezet, történet ismerete. 
– Helyzetek, kalandok, konfliktusok, a korszakot felidéző írói eszközök, ismétlődő motívumok. 
– Jellemek és sorsok. 
– Regény fogalma. 
– Líra, epika, dráma megkülönböztetése. 
– Elbeszélés, leírás, jellemzés megkülönböztetése. 

 
– Csokonai Vitáz Mihály pályaképe, néhány alkotása. 
– Versek az édesanyáról. 

TÖRTÉNELEM 
Félévi követelmények 

 
Virágzó középkor Magyarországon 

– Károly Róbert és Nagy Lajos. 
– Hunyadi János a török ellenes küzdelmek élén. 
– Hunyadi Mátyás és udvara. 
– A mohácsi csata és következményei. 

 
A világ az újkor kezdetén 

– A földrajzi felfedezések. 
– Vallási újítók (reformáció és katolikus megújulás). 
– Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában. 
– A felvilágosodás eszméi. 
– Az európai hatalmak és a gyarmatok, az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca. 

TÖRTÉNELEM 
Év végi követelmények 

Virágzó középkor Magyarországon 
– Károly Róbert és Nagy Lajos. 
– Hunyadi János a török ellenes küzdelmek élén. 
– Hunyadi Mátyás és udvara. 
– A mohácsi csata és következményei. 

 
A világ az újkor kezdetén 

– A földrajzi felfedezések. 
– Vallási újítók (reformáció és katolikus megújulás). 
– Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában. 
– A felvilágosodás eszméi. 
– Az európai hatalmak és a gyarmatok, az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca. 

 
Magyarország a XVI–XVIII. században 

– A három részre szakadt ország, végvári küzdelmek. 
– Az Erdélyi Fejedelemség virágkora Bethlen Gábor idején. 
– Zrínyi Miklós, a hadvezér. 
– A Rákóczi-szabadságharc története. 
– Mária Terézia, II. József. 

 
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon 

– A francia forradalom és az azt követő események. 
– Napóleon. 
– Az ipari forradalom találmányai. 
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– A magyar reformkor képviselői (Széchenyi, Kossuth). 
– A forradalom és szabadságharc céljai, eredményei és kiemelkedő személyiségei. 

TERMÉSZETISMERET 
Félévi követelmények 

TERMÉSZETISMERET 
Év végi követelmények 

 
A helyi tantervhez abban a tanévben aktuálisan rendelt tankönyv témakörei alapján időarányosan várjuk el az 
eredményeket az 5. és 6. évfolyam végén. A félévi követelmények az időarányosan feldolgozott tananyag szerint 
módosulnak. 
 
Témák és elvárt eredmények a 6. évfolyam végén 
A témák pontos anyaga az aktuális évben használt tanfelszerelésben kerül folyamatos megjelölésre. 

– Anyagok, kölcsönhatások, fizikai, kémiai változások felismerése, jellemzése. 
– Egyszerű mérések, megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek elvégzése önállóan, ill. csoportban. A 

tapasztalatok lejegyzése, rögzítése. 
– Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes ismeretszerzésre és -feldolgozásra. Legyenek erre 

saját szokásai. 
– Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 
– Tudjon tájékozódni a térképeken (égtájak és kereső háló segítségével). 
– Legyen képe hazánk természetföldrajzi jellemzőiről, alapvető társadalmi-gazdasági erőforrásairól. Ismerje 

hazánk nagytájait és kulcsfontosságú kistájait, azok értékeit. Ezeket a térképeken, jellegzetes ábrákon is 
képes legyen beazonosítani. 

– Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Értse az anyag- 
és energiatakarékos életvitelt. 

– Ismerje hazánk legjellegzetesebb életközösségeit (erdő, füves területek, vizes élőhelyek), termesztett 
növényeit, a házban és körülötte állatait. Tudjon megadott szempontok alapján ezek jellegzetességeiről 
beszélni önálló megfogalmazásban. 

– Ismerje az emberi szervezet felépítését és alapvető működéseinek lényegét. 
– Ismerje a serdülőkori változásokat és okait. 
– Tudja az egészségét, testi épségét veszélyeztető hatásokat, szokásokat, viselkedésmódokat. Tudja 

bemutatni az egészséges életmód jellemzőit. 
– Legyenek alapvető elsősegély-nyújtási ismeretei. 
– Használja a tanultakhoz kötődő kulcskifejezéseket minden témában. 

ANGOL 
Félévi követelmények 

 
Elengedhetetlen az alábbiak ismerete: 
Névmások 
Számok (1-100) 
Testrészek 
Családtagok megnevezése 
Ruhák 
Állatok 
Időjárás 
 

Elöljárós szerkezetek (prepozíciók): in, on, under, next to, 
behind, between, in front of 
Módbeli segédigék: can (képesség); 
Birtokviszony kifejezése: ’s, have got/has got 
Kérdőszavak: Who?,What?, When?, Where 

Téma: szókincs Nyelvtan Kommunikációs szándék 
1. Család, családtagok 
megnevezése 
(mother, father, sister, brother, 
uncle, aunt, cousin) 

Have got/has got 
 
Állító, tagadó, kérdő 
mondatok alkotása 

Egyszerű beszélgetés a 
családról, van-e testvére, van-e 
ilyen/olyan játéka, stb. 
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2. Néhány tárgy, játék 
megnevezése  
(bear, ball, chair, shoe, stb.) 
 

 
I have got a ball. 
I haven’t got a ball. 
Have you got a ball? 
 
She has got a hat. 
She hasn’t got a hat. 
Has she got a hat? 
 

 
Have you got a brother  
or a sister? 
 

3. Képesség kifejezése 
 

can/ could 
 
 
 
 
 
 
Rövid kérdésre válaszadás.  
Az alany változásának 
felismerése. 

Mi az, amit tud, vagy nem tud 
megcsinálni. 
I can swim but I can’t play the 
piano. 
My mum can drive a car. stb. 
 
 
Can you swim? 
Yes, I can./ No, I can’t. 
 
Can your mum swim? 
Yes, she can./ No, she can’t. 
 

4. Folyamatos jelen idő to be + ige + ing Mi az, amit éppen most 
csinálok. 
I’m writing a letter. 
You’re writing a letter. 
She’s writing a letter. 

5. Elöljárós szerkezetek 
(prepozíciók): 
 

in, on, under, next to, behind, 
between, in front of 

Where is the pen? It’s in the 
pencil case. 
Where are the books? They’re 
on the table. 

6. Időjárás, évszakok  What’ the weather like today? 
It’s windy, cloudy and raining. 

ANGOL 
Év végi követelmények 

 
A félévi osztályozóvizsga kiegészítéseként tekintendő! 
 
Óra: Egész, fél, háromnegyed 
Napirend 
Módbeli segédigék: must/mustn’t (kötelesség) 
Többes szám: szabályos és rendhagyó 
Hónapok, napok 
Sorszámok (1-30) - When is your birthday/nameday? My birthday is on the third of April. 
Kérdőszavak: Why?, How?, How often? What time? Whose?, How many? 
Kötőszavak: and, but, because, or 
 
Téma: szókincs Nyelvtan Kommunikációs szándék 
7. Óra  
(egész, fél, háromnegyed) 

 What’s the time? 
It’s half past three. 
 

8. Napirend Egyszerű jelen idő  
(állítás, tagadás, kérdés) 
Gyakoriságot kifejező szavak 
(always, usually, sometimes, 

I always get up at 6 o’clock. 
Then I usually get dressed, 
wash my face, have breakfast 
and go to school. stb. 
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never) 
 
 
Megérteni a kérdésfeltevést és 
önálló válaszadás. 
 
 
 
Rövid válaszadás. 

 
What time usually get up in the 
morning? I usually get up at  
6 o’clock. 
How do you come to school? 
I come to school by bus. 
 
Do you have breakfast at 
home? Yes, I do. /No, I don’t. 

9. Hónapok, sorszámnevek Legalább a saját 
születésnapját, névnapját 
tudja helyesen elmondani. 

When is your birthday? 
It’s on the third of April. 

10. Felszólítás Tiltó és felszólító mondatok 
alkotása képről, vagy tudja az 
összekevert szavakat sorba 
rakni. 
Pl. classroom / the / don’t / in/ 
eat / ! 

Don’t eat in the classroom. 
Don’t walk on the grass. 
 
Pick up your pen! 
Stand up! 

11. Többes szám szabályos vagy rendhagyó 
többesszám 
 

szabályos: bear-bears 
                   fox - foxes 
                   baby – babies 
rendhagyó: 
                   mouse – mice 
                   fish – fish 
                   child – children 
                   tooth – teeth 

12.  Közlekedéssel kapcsolatos 
néhány kifejezés 

must, mustn’t 
Ki tudja egészíteni a hiányos 
mondatot  

At home I must………. 
In the school I mustn’t……. 

13. Melléknév fokozás Rövid melléknevek fokozása 
közép- illetve felsőfokban, 
irányított önálló 
mondatalkotás. 

I’m older than my sister. 
I’m the youngest in the family. 

TÁNC ÉS DRÁMA 
Félévi követelmények 

– Ritmusgyakorlatok. 
– Kommunikációs gyakorlatok. 
– Artikulációs-, beszédgyakorlatok. 
– Egylevegős gyakorlatok. 
– Táncos mozgások, mozgásos improvizáció, utánzó játékok. 
– Tábori táncok ismerete. 
– 1-2 helyzetgyakorlat megoldása. 
– Néhány drámaforma, konvenció ismerete (pl. gondolat kihangosítása, jellemzések készítése, telefonbeszélgetés 

lebonyolítása). 

TÁNC ÉS DRÁMA 
Év végi követelmények 

– Ritmusgyakorlatok. 
– Közösségben alkalmazható játékok ismerete. 
– Kommunikációs gyakorlatok. 
– Artikulációs-, beszédgyakorlatok. 
– Egylevegős gyakorlatok. 
– Táncos mozgások, mozgásos improvizáció, utánzó játékok. 
– Tábori táncok ismerete. 
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– 1-2 helyzetgyakorlat megoldása. 
– Néhány drámaforma, konvenció ismerete (pl. gondolat kihangosítása, jellemzések készítése, telefonbeszélgetés 

lebonyolítása). 

ÉNEK 
Félévi követelmények 

 

Énekes dalanyag 

Az alábbi népdalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből:Ősszel érik babám…, Ablakomba, 
ablakomba…, Luca, Panna…, Fáj a fának…, …, A Vidrócki híres nyája…, Madárka, madárka…, Két tyúkom tavalyi… 

 

Népzene 

– Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése. 

– Az új stílusú magyar népdal és sorszerkezetei, felfelé kvintválasz. 

 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

– Ritmika: felütés, csonka ütem, triola, kis éles és nyújtott ritmus, kis szinkópa, váltakozó ütem. 

– Dallami ismeretek: ABC-s hangok a kis és egyvonalas oktávban GAH, a kétvonalas oktávban D”E”F”G”; 
módosító jelek (#, b, feloldójel) és jelentésük; módosított hangok szolmizált (fi, szi, ta, ri) és ABC-s nevei. 

– Hangközök: k2, N2, k3, N3 felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése. 

– Hangsorok: dúr és moll hangsorok 1#-1b-ig (C-dúr, a-moll; G-dúr, e-moll; F- dúr, d-moll) kottaképről 
történő olvasása, a módosító jelek értelmezése kottakép alapján, tanult dallamok éneklése betűkottáról 
és kottakép alapján segítséggel. 

ÉNEK 
Év végi követelmények 

 

Énekes dalanyag 

Az alábbi tanult dalok, zeneműtémák szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből: 

Tinódi: Egri históriának summája, Csínom Palkó, Vörösbársony süvegem, Ellopták szívemet, Haydn: Szerenád, 
Mozart: Vágyódás a tavasz után, Mozart: Bűvös csengettyű, Beethoven: Örömóda 

 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

– Forma: Periódus, szimmetria, nyitás-zárás fogalma. 
– A tanult zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Zeneirodalom 

– Magyar történeti műfajok: históriás ének, a lant. 
– A bécsi klasszicizmus kora, stílusjegyei. A bécsi klasszicista zeneszerzők: Haydn, Mozart, Beethoven, 

néhány művük, felsorolása. A bécsi klasszicizmus legjellegzetesebb műfajai: 
– Énekes-világi: dal, opera, oratórium. 
– Énekes-egyházi: mise, gyászmise (requiem). 
– Hangszeres: szonáta, szimfónia, versenymű, szerenád. 
– Zenei formák, szerkezetek: A klasszikus szimfónia felépítése, tételei. A triós forma, menüett, 

szonátaforma. Együttesek: a klasszikus szimfonikus zenekar, trió, vonósnégyes. 
– A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése. 

INFORMATIKA 
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Félévi követelmények 
A tanuló 

– ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, 
használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási célú programokkal 
tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben 
leginkább elterjedt digitális eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, alkalmazási területeit. 

– ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon 
egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni. 

– ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat, 
legyen képes segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a netikett alapjait. 

 
Kulcsfogalmak a 4. évfolyam félév végén: 

– Kommunikáció, jel, ikon, piktogram. Számítógép, képernyő (monitor), billentyűzet, egér, nyomtató, 
projektor, interaktív tábla, program, szoftver, fájl, mappa, hálózat, jelszó, multimédia, prezentáció. 

– Algoritmus, az információátvitel digitális eszközei, személyes adat, információ, e-mail, internet, honlap, 
portál, link, keresőprogram, számítógép-függőség. 

INFORMATIKA 
Év végi követelmények 

A tanuló 
– ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, 

használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási célú programokkal 
tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben 
leginkább elterjedt digitális eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, alkalmazási területeit. 

– ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon 
egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni. 

– legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő algoritmusokat 
értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát készíteni. 

– ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat, 
legyen képes segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a netikett alapjait. 

– tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen dokumentumot választani. 
Legyen képes a választott dokumentum legfontosabb adatainak megnevezésére. Ismerje az 
információhordozók mindennapi életben leggyakrabban használt típusait. Legyen képes olvasmányairól 
röviden, szóban beszámolni. 

 
Kulcsfogalmak a 4. évfolyam végén: 

– Kommunikáció, jel, ikon, piktogram. Számítógép, képernyő (monitor), billentyűzet, egér, nyomtató, 
projektor, interaktív tábla, program, szoftver, fájl, mappa, hálózat, jelszó, multimédia, prezentáció. 

– Algoritmus, az információátvitel digitális eszközei, személyes adat, információ, e-mail, internet, honlap, 
portál, link, keresőprogram, számítógép-függőség. 

– Könyvtár, katalógus, olvasójegy, e-könyv. 

TEHCNIKA 
Félévi követelmények 

– Növények szaporítása. 
– A nyersanyag. 
– Bányászati eljárások. 
– Műanyagok fajtái, példák. 
– Vetületi ábrázolás. 
– Méretek megadása. 
– Felületkezelés. 
– A repülés története. 
– A közúti jelzőtáblák fajtái, példák. 
– A közúti jelzőlámpák jelzései. 



69 

TECHNIKA 
Év végi követelmények 

– A lakás jellemzői. 
– Mechanikai hajtások. 
– Mechanizmusok. 
– A gőzgép és az ipari forradalom. 
– Több fogyasztó az áramkörben. 
– Irányítástechnika (vezérlés, szabályozás). 
– Személyes higiéné. 
– Egészséges táplálkozás. 
– Textíliák otthonunkban. 

RAJZ 
Félévi követelmények 

 
Művészettörténeti témakörök: 
Ókeresztény kultúra, Bizánci művészet: 

– Katakomba, bazilika, mozaik. 
 
Népvándorlás korának művészete: 

– Honfoglaló magyarok viselete, tarsolylemez. 
 
Román Stílus: 

– Stílusjegyek, új térlefedési módszerek. 
 
Rajz elméleti témakörök: 

– Színek jellemzői, hatásuk egymásra. 
– Betűtervezés. 

RAJZ 
Év végi követelmények 

 
Ókeresztény kultúra, Bizánci művészet: 

– Katakomba, bazilika, mozaik. 
 
Népvándorlás korának művészete: 

– Honfoglaló magyarok viselete, tarsolylemez. 
 
Román Stílus: 

– Stílusjegyek, új térlefedési módszerek. 
 
Gótikus művészet: 

– Stílusjegyek, térlefedési módszerek. 
Reneszánsz művészet: 

– A szó jelentése, humanizmus, polihisztor. 
 
Rajz elméleti anyag: 

– Az elméleti tananyagok bemutatása otthon készített rajz, rajzok alapján. Minden évfolyamban egy 
választható elméleti témakőr kell megvalósítani A3-as méretben. 

– Színek jellemzői, hatásuk egymásra. 
– Betűtervezés. 
– Plakát, tervezéstől a megvalósításig. 

TESTNEVELÉS 
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Félévi követelmények 
 

– Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 
– Egy labdajáték technikai gyakorlatának bemutatása. 
– Összefüggő talajgyakorlat bemutatása. 
– Ugrószekrényen két ugrás bemutatása. 

TESTNEVELÉS 
Év végi követelmények 

 
– Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 
– Két labdajáték technikai gyakorlatának bemutatása. 
– Kitartó futás. 
– Rajtok bemutatása. 
– Kislabda hajítás 3 lépéses technikával. 
– Távolugrás bemutatása. 
– Összefüggő talajgyakorlat bemutatása. 
– Ugrószekrényen két ugrás bemutatása. 
 

7. évfolyam 

MATEMATIKA 
Félévi követelmények 

 
– Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése. 
– Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 
– Szöveges feladatok megoldása a matematika minden témaköréhez kapcsolódóan. 
– A négy alapművelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számok körében. Az eredmények előzetes 

becslése. 
– Egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása következtetéssel. 
– A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettő ismeretében. 
– Egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult témakörökkel kapcsolatosan. 
– Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének megkeresése, egyszerűbb 

esetekben. 
– A hatvány fogalma. 
– Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata. 
– Táblázat kitöltése adott szabály vagy grafikon alapján. Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével. 
– Táblázattal, grafikonnal vagy formulával megadott lineáris függvény menetének vizsgálata. 
– Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések ismerete. A térelemek kölcsönös helyzetének 

felismerése konkrét vizsgálatokban. 
– Sokszögek csoportosítása adott szempontok szerint. 
– Szögfelezés, szögmásolás. 
– A deltoid, a paralelogramma (négyzet, téglalap, rombusz), a háromszög, a trapéz területének kiszámítása az 

általános szabályok alkalmazásával. A terület szabványos mértékegységeinek ismerete. 
– Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete. 
– Háromszög, négyszög tengelyes tükrözéssel, illetve középpontos tükrözéssel kapott képének 

megszerkesztése. 
– Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése. 
– Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése. 

A háromszög fogalma, a speciális háromszögek tulajdonságainak felismerése. 
– Háromszögek megszerkesztése a legegyszerűbb esetekben. A háromszög belső szögei közti kapcsolat 

ismerete, alkalmazása számításokban. 
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MATEMATIKA 
Év végi követelmények 

 
– Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése. 
– Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 
– Szöveges feladatok megoldása a matematika minden témaköréhez kapcsolódóan. 
– A négy alapművelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számok körében. Az eredmények előzetes 

becslése. 
– Egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása következtetéssel. 
– A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettő ismeretében. 
– Egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult témakörökkel kapcsolatosan. 
– Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének megkeresése, egyszerűbb 

esetekben. 
– A hatvány fogalma. 
– Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egynemű kifejezések összevonása. 

Algebrai kifejezések szorzása számmal. 
– 4-5 lépéssel megoldható lineáris egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. 
– Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata. 
– Táblázat kitöltése adott szabály vagy grafikon alapján. Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével. 
– Táblázattal, grafikonnal vagy formulával megadott lineáris függvény menetének vizsgálata. 
– Konkrét sorozat folytatása adott egyszerű szabály alapján, a sorozat változásának megfigyelése. 
– A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő mérésének, szabványos mértékegységeinek, a köztük lévő 

kapcsolatoknak az ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban. 
– Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések ismerete. A térelemek kölcsönös helyzetének 

felismerése konkrét vizsgálatokban. 
– Sokszögek csoportosítása adott szempontok szerint. 
– Szögfelezés, szögmásolás. 
– A deltoid, a paralelogramma (négyzet, téglalap, rombusz), a háromszög, a trapéz területének kiszámítása az 

általános szabályok alkalmazásával. A terület szabványos mértékegységeinek ismerete. 
– Az egyenes hasáb felismerése, felszínének, térfogatának meghatározása. A térfogat szabványos 

mértékegységeinek ismerete. 
– Az egybevágó alakzatok felismerése. 
– Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete. 
– Háromszög, négyszög tengelyes tükrözéssel, illetve középpontos tükrözéssel kapott képének 

megszerkesztése. 
– Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése. 
– Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése. 

A háromszög fogalma, a speciális háromszögek tulajdonságainak felismerése, háromszögek megszerkesztése a 
legegyszerűbb esetekben. A háromszög belső szögei közti kapcsolat ismerete, alkalmazása számításokban. 

– A négyszög fogalmának ismerete. 
– A deltoid fogalma, legfontosabb tulajdonságainak felismerése. 
– A paralelogramma és a speciális paralelogrammák (rombusz, téglalap, négyzet) fogalma, legfontosabb 

tulajdonságaik felismerése. 
– A trapéz és a speciális trapézok fogalma, legfontosabb tulajdonságaik felismerése 
– A négyszög belső szögei összegének meghatározása. 
– Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása, összefüggések megfigyelése, 

értelmezése. 

NYELVTAN 
Félévi követelmények 

Mondattan: 
 A mondatok csoportosítása. 
 Az állítmány. 
 Az alany. 
 A tárgy. 
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Határozók: (Hely-, idő-, állapot- és módhatározó, eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és állandó határozó) 

NYELVTAN 
Év végi követelmények 

 
A jelzők: (Minőség-, mennyiség- és birtokos jelző) 
 
A mellérendelő szószerkezet (kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető) 
 
Az egyszerű mondat szerkezete 
 
Szóalkotási módok 

 Szóképzés. 
 Az alárendelő szóösszetételek. 
 A mellérendelő szóösszetételek. 
 Ritkább szóalkotási módok (Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések). 

IRODALOM 
Félévi követelmények 

 
Kisebb terjedelmű irodalmi művek, köznapi szövegek tartalmának önálló összefoglalása néma olvasás után. 
 
Irodalom és kulturális élet a reformkorban 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt. 
 Vörösmarty Mihály: Szózat. 
 Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Szeptember végén és még két Petőfi vers (egyik forradalmi vers). 
 Fogalmak: reformkor, himnusz, óda, dal, epigramma, elégia. 
 Az eddig megismert szóképek és alakzatok felismerése, megnevezése (megszemélyesítés, hasonlat, 

metafora, allegória). 
 Arany János: Szondi két apródja és még egy művének ismerete. 

IRODALOM 
Év végi követelmények 

 
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

 Cselekményszerkezet, történet ismerete. 
 Helyzetek, kalandok, konfliktusok, a korszakot felidéző írói eszközök. 
 Jellemek és sorsok. 
 Regény fogalma. 
 Elbeszélés, leírás, jellemzés megkülönböztetése. 

 
A kisepika műfaji változatai 

 Novella, elbeszélés, anekdota. 
 Mikszáth Kálmán 1 novellája. 

 
Memoriter 

 Kölcsey: Himnusz. 
 Vörösmarty: Szózat. 

TÖRTÉNELEM 
Félévi követelmények 

A nemzetállamok kora 
 Az egységes német nemzetállam létrejötte. 
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 Polgárháború az Egyesült Államokban. 
 A megtorlás és a kiegyezés Magyarországon. 
 Magyarország fejlődése a dualizmus korában. 
 Az Osztrák–Magyar Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

TÖRTÉNELEM 
Év végi követelmények 

 
Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében 

 Az első világháború jellemzői és következményei Európában és Magyarországon. 
 A trianoni országvesztés és következményei. 
 A nagy gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és Európában. 
 Diktatúrák és diktátorok Európában. 
 A Horthy-korszak jellemzése. 
 A trianoni határon túli magyarság sorsa a két világháború között. 
 A második világháború jellemzői és következményei. 
 Magyarország a második világháborúban. 
 A holokauszt Európában és Magyarországon. 

BIOLÓGIA 
Félévi követelmények 

Trópusi esőerdők: 
 Mutasd meg a trópusi esőerdők helyét a Földön! 
 Sorold fel és jellemezd az esőerdő emeleteit! 
 Magyarázd meg: lián, fán lakó növény! 
 Miért baj, hogy irtják az esőerdőt? 
 Sorold fel a Dél- Amerikai esőerdő állatait! 
 Jellemezd a tanult szempontok alapján a jaguárt! Emeld ki, melyik jellemzőjével hogyan alkalmazkodik a 

környezetéhez! 
Szavannák (kivilágosodó erdők): 

 Jellemezd a szavanna éghajlatot, vagyis a szavanna életkörülményeit! 
 Mi jellemző a szavanna fűféléire? 
 Jellemezd 3-3 információval az akáciákat és a majomkenyérfákat! 
 Jellemezd a tanult szempontok alapján az antilopokat és a csíkos gnút)! 
 Miben különböznek a csimpánzok a többi majmoktól? 
 Hogyan alkalmazkodik a környezetéhez: a krokodil, az oroszlán, a strucc. 

pl. 1. A krokodil vízben vadászik. Ezért oldalról lapított farkával hajtja magát előre. 
pl. 2. A kiszáradt fűben az oroszlán beleolvad a környezetébe. Ez a rejtőszín. 
pl. 3. A szavannán kevés a búvóhely. A strucc erős, izmos lábaival gyorsan elfut.) 
Keress még 1-1 ilyen típusú összefüggést a felsorolt állatokról! 

A trópusi sivatag: 
 Jellemezd a sivatagi éghajlatot a Tk. szövege szerint! 
 Sorold fel hogyan alkalmazkodott a kaktusz az életkörülményeihez: szárával, levelével, gyökérzetével! 
 Jellemezd az egypúpú tevét a tanult szempontok alapján! 

A mediterrán tájak: 
 Mi jellemző a mediterrán nyárra, télre? 
 Hol van ilyen táj Európában? 
 Jellemezd a közönséges kaméleont a tanult szempontok alapján! 

Jellemezd a bükkerdőt a Tk. szövege szerint! 
 Sorolj fel itt élő állatokat! 

A préri: 
 Mi jellemző a végtelen fűtenger életkörülményeire? 
 Sorold fel a prérin lakó állatokat! 
 Jellemezd a prérikutyát a tanult szempontok alapján! 

Északi fenyvesek: tajga 
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 Mi jellemző a nyárra, a télre a tajgán? Mennyi a csapadék itt? 
 A tankönyv rajzos ábrái alapján ismerd fel a tajga 3 fő fáját: a lucfenyőt, a vörösfenyőt, a bibircses nyírt! 
 Jellemezd a közönséges mókust és a hiúzt a tanult szempontok alapján! 

A tundra: 
 Jellemezd a tankönyv. szövege alapján a tundrai életkörülményeket! ( Ahol a tél 10 hónapig tart.) 
 Sorolj fel 3 alkalmazkodását a rénszarvasnak a tundrai körülményekhez! 

(pl. A szavannánál leírtak alapján) 
 Mit eszi a rénszarvas? 

A jég világa: 
 Jellemezd a jegesmedvét a tanult szempontok alapján! 
 Mi jellemző a fóka testére, mozgására, szaporodására? 

BIOLÓGIA 
Év végi követelmények 

A tenger: 
 Magyarázd meg: mi a plankton! 
 Melyek a tenger környezeti tényezői? 
 Jellemezd a heringcápát és a kékbálnát a tanult szempontok alapján! 
 Sorolj fel táplálékláncokat a tengeri élőlényekből! 

(pl. plankton növényei – plankton állatai – hering – fóka – kardszárnyú delfin) 
Az élőlények környezete: 

 Sorold fel a környezeti tényezőket!  
 Tanuld meg a táplálkozási szinteket és azok jellemzőit a tk-ból! 

Az élőlények rendszerezése: 
 Melyek a rendszerezés kategóriái? Rajzold le a halmazábrával! 
 Sorold fel az élővilág 5 országát! 
 Rajzolj baktériumot és nevezd meg a részeit! 
 Rajzolj papucsállatkát és nevezd meg a részeit! 
 Hogyan szaporodnak az egysejtűek? 
 Rajzolj egy kalapos gombát és nevezd meg a részeit! 
 Hogyan szaporodnak a gombák, 
 Rajzolj mohanövényt és nevezd meg a részeit! 
 Sorold fel a zárvatermők 3 közös tulajdonságát! 
 Sorold fel a kétszikűek 3 fajnövényét és jellemezd őket a tankönyv ábrája alapján! 
 Sorold fel a egyszikűek 3 fajnövényét és jellemezd őket a tankönyv ábrája alapján! 

FIZIKA 
Félévi követelmények 

Elmélet – fogalmak: 
 Az anyag belső szerkezete. 
 Kölcsönhatások. 
 A nyugalom. 
 Az egyenes vonalú egyenletes mozgás. 
 Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. 
 Erő – ellenerő törvénye. 
 A tömeg és a súly. 
 Szabadesés. 
 Az energia megmaradás törvénye. 

 
Számolásos feladatok: 
(Csak az alap képlet és mértékegység átváltás nélküli faladatok.) 

 Sebesség. 
 Gyorsulás. 
 Sűrűség. 
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FIZIKA 
Év végi követelmények 

Elmélet – fogalmak: 
 A hidrosztatikai nyomás. 
 Arkhimédész törvénye. 
 A légnyomás (Torricelli kísérlete). 
 Úszás, lebegés, merülés. 
 Halmazállapotok és halmazállapot változások. 
 Olvadáspont, fagyáspont… 
 Az energia terjedése. 
 A hőtágulás. 
 

Számolásos feladatok: 
(Csak az alap képlet és mértékegység átváltás nélküli feladatok.) 

 A nyomás. 
 A munka. 
 A teljesítmény. 
 Az égéshő. 
 A fajhő. 

FÖLDRAJZ 
Félévi követelmények 

 
Töltsd ki a munkafüzetedet teljesen minden oldalt! Ezt kell a vizsgán először bemutatnod! 

 
 Afrika tájai, éghajlata, vízrajza, ezeket a térképen is meg kell mutatnod. 
 Afrika népei. 
 Afrika mezőgazdasága és bányászata. 
 Amerika tájai, éghajlata. 
 Brazília jellemzői. 
 Amerika lakói. 
 Kanada jellemzői. 
 USA jellemzői. 

 
Úgy tanuljál, hogy a térképen folyamatosan keresd a helyeket és a felelésnél is mutatnod kell! 

FÖLDRAJZ 
Év végi követelmények 

 
Töltsd ki a munkafüzetedet teljesen minden oldalt! Ezt kell a vizsgán először bemutatnod! 

 
 Afrika tájai, éghajlata, vízrajza, ezeket a térképen is meg kell mutatnod. 
 Afrika népei. 
 Afrika mezőgazdasága és bányászata. 
 Amerika tájai, éghajlata. 
 Brazília jellemzői. 
 Amerika lakói. 
 Kanada jellemzői. 
 USA jellemzői. 
 Ázsia tájai. 
 Ázsia éghajlata-monszun éghajlat jellemzése. 
 Ázsia népei, vallásai. 
 India jellemzői. 
 Kína jellemzői. 
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 Tudjad felsorolni Kelet és Délkelet Ázsia gyorsan iparosodó országait fővárosukkal együtt. 
 Európa határai, felszíne. 
 Európa éghajlata. 
 Norvégia, Svédország, Finnország jellemzése. 
 Nyugat- Európa tájai. 
 Az Egyesült Királyság jellemzése. 
 Franciaország. 
 Dél- Európa tájai. 
 Spanyolország, Olaszország jellemzése. 
 Jugoszlávia utódállamai. 

 
Úgy tanuljál, hogy a térképen folyamatosan keresd a helyeket és a felelésnél is mutatnod kell! 

KÉMIA 
Félévi követelmények 

 
 A tanuló tudjon különbséget tenni tulajdonság, anyag és változás között. Ismerje a legfontosabb 

balesetvédelmi rendszabályokat! 
 Tudjon különbséget tenni fizikai-kémiai változás, exoterm-endoterm változás, egyesülés-bomlás között, 

ezekre tudjon példát mondani, az adott változásból ismerje fel, hogy melyik típusba tartozik! 
 Az égés folyamatának lényege, mindennapi jelentősége, feltételei, fajtái, veszélyei, a helyes magatartásforma 

tűz esetén. 
 Keverékek szétválasztása, a lehetséges művelet alkalmazásának felismerése. 
 Oldatok tömegszázalékos összetételének értelmezése, egyszerűbb számítási feladatok. 
 A levegő, víz, oxigén, hidrogén, nemesgázok, nitrogén tulajdonságai. 
 A levegő összetétele, szennyezőanyagokra példa. Melyek a szennyezés követelményei? 
 Az anyagok összetétel szerinti csoportosítása, a tanult anyagok megfelelő csoportba sorolása. 
 Az anyag és részecske közötti kapcsolat; az elem és atom fogalma. Az atomot felépítő elemi részecskék 

ismerete, az semlegességének oka, a rendszám ismerete és alkalmazása. A periódusos rendszerben való 
elhelyezkedés és az atom protonszáma (rendszám) közti összefüggés. Tájékozódás a periódusos rendszerben: 
mól-tömeg; periódusszám; főcsoportszám. Az első 20 elem elektronszerkezetének felírása. 

KÉMIA 
Év végi követelmények 

 
 Fémek és nemfémek legfontosabb tulajdonságai, felismerésük. 
 Elemmolekulák (hidrogén, oxigén, nitrogén klór), vegyületmolekulák (víz, hidrogén-klorid, ammónia, szén-

dioxid, metán) létrejöttének oka, a tanultak képlete. A tanult anyagok legfontosabb tulajdonságai. 
 Ionok fogalma, létrejöttének oka, fajtái, ionvegyületek képletének megszerkesztése. 
 A kémiai reakció fogalma, csoportosítása különböző szempontok szerint, ezekre példák keresése. Egy adott 

folyamat megfelelő csoportba sorolása. 
 A kémiai egyenletírás szabályai egyszerű (egyesülés, bomlás) egyenletek felírása. 
 Egyszerű kémiai számítások képlet és egyenlet alapján. 
 Az oxidáció és redukció hétköznapi értelmezése, példák. Adott folyamat felismerése. 
 Savak, bázisok tulajdonságai; savas és lúgos kémhatás, ennek hétköznapi, élettani jelentősége. 

ANGOL 
 
Elengedhetetlen az alábbiak ismerete: 
Névmások 
Tőszámnevek (1-1000) 
Sorszámnevek 
Hónapok, napok, dátum 
Óra 

Hobbik 
Számítógépek 
Képességek kifejezése 
Önmagunk bemutatása 
Mit szoktál csinálni 
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Ruhák 
Állatok 
Sportok 
 

 

Kötelező a tankönyvi olvasmányok ismerete (értő olvasás, fordítás) 
 
Téma: szókincs Nyelvtan Kommunikációs szándék 
1 Helyek, emberek: 
országok, nyelvek, származás 
2 Házimunka: takarítás 
3 Intelligens állatok: testrészek, 
képességek 
 

Egyszerű jelen (érzést, 
véleményt felvezető igék) 
Have got/has got 
Folyamatos jelen 
Egyszerű és folyamatos jelen - 
most, vagy rendszeresen: 
gyakoriságok kifejező 
határozószók – (I always do my 
homework, I’m doing my 
homework) 

Állatok jellemzése 
(have got, has got) 
Napi szokások kifejezése 
(egyszerű jelen) 
Beszélgetés képekről 
(folyamatos jelen) 

4 Szabadidős tevékenységek: 
kirándulás, kempingezés, hobbi 
5 Városi élet: közlekedés, 
épületek 
6 Bűnözés: rablás, lopás, 
rendőri intézkedés 
 

Egyszerű múlt (rendhagyó és 
szabályos igék) 
There is, there are, to be múlt 
idejű alakjai 

Történet elmesélése, 
események szerinti sorrend 
kifejezése (first, then , finally…) 

7 Földrajzi kifejezések Melléknév fokozás (rövid és 
hosszabb melléknevek) 
A határozott és határozatlan 
névelő használata 
Jövő idő: to be going to 

Dolgok, földrajzi helyek, 
élőlények összehasonlítása 
Jövőbeli tervek, szándékok 
kifejezése (going to) 

8 A számítógép: 
számítástechnikai fogalmak, 
tárgyak 

Jövő idő: will 
Have to /has to alakjai 
Melléknév + elöljárószó +ige 
ing-es alakja: (good at reading) 

Kötelességek kifejezése 
(have to, has to) 
Nem tervezett, feltételezett 
jövőbeli események kifejezése 
(will) 
Teljesítmények, érdeklődés 
kifejezése (bad at, interested in) 

 
A minimum szókincs megtalálható a tankönyv és/vagy munkafüzet hátuljában. 

ANGOL 
Év végi követelmények 

A félévi osztályozóvizsga kiegészítéseként tekintendő! 
 

Kötelező a tankönyvi olvasmányok ismerete (értő olvasás, fordítás) 

Téma: szókincs Nyelvtan Kommunikációs szándék 

9 Állatápolási kifejezések 
 

Present Perfect (I have done) 
Present Perfect és egyszerű 
múlt (ever, never, yet, already, 
just/since, ago) 
Határozatlan és általános 
névmás (Some-, any-, no-) 

Érdeklődés események, 
cselekedetek megtörténte felől 
(Have you ever…?) 

10  Színház: színházterem, 
színházlátogatás 

Can/could ; Would you like…? 
Should/shouldn’t 
Let’s/Let’s not, What 
about…?/Why don’t we 

Kínálás és engedély kérése 
(Can, would) 
Tanácsadás, tanácskérés 
(Should) 
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 Közös program tervezése 
(Let’s…) 

11 Kertészkedés: kertápolási 
kifejezések, növények 

Folyamatos múlt 
(I was reading…) 
Folyamatos múlt és egyszerű 
múlt (I was reading a book / 
I read a book yesterday.) 

Történetmesélés, események 
egyidejűségének és 
sorrendjének kifejezése 
(I was reading a book when 
the phone rang.) 

12 Technikai vívmányok: 
robotok és képességeik 

can, could, will be able to Képességek kifejezése jelen, 
múlt és jövőidőben (can, could, 
will be able to) 

13 Földrajz: kontinensek, 
földrajzi formák, időjárási 
elemek 

Too much+megszámlálhatatlan 
too many+megszámlálható 
főnevek 
Too big vagy big enough 
Melléknevek és módhatározók 
(quick – quickly) 

Beszélgetés dolgok 
megfelelőségéről 
(My shirt is too big.) 
Város jellemzése (There is too 
much, there are too many…) 
 

ÉNEK 
Félévi követelmények 

Énekes dalanyag 
Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből: 

Erkel-Kölcsey: Himnusz, Által mennék én a Tiszán…, Sárgul már a fügefa levele…, Gerencséri utca…, Tisza 
partján mandulafa…, Magos a rutafa…, Gyere velem, Molnár Anna…, Ó, mely sok hal…, Sej, besoroztak…, 
Szegény vagyok…, Erdők, völgyek, szűk ligetek…, A csornai Hajas Gyula út… 

 
Népzene 

 A népdalelemzés szempontjai, a népdalok jellemzőinek ábrázolása. 
 A népballada. A balladák csoportosítása leggyakoribb témájuk szerint, műfaji sajátosságaik. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 
 Ritmika: nyújtott-éles ritmus, szinkópa, triola; a 6/8-os ütemmutató. 
 Hangközök: a szext hangköz (k6, N6) felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése. 
 Hangsorok: dúr és moll hangsorok 2#-2b-ig (D-dúr, h-moll; B-dúr, g-moll) kottaképről történő olvasása, a 

módosító jelek értelmezése kottakép alapján, tanult dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján 
segítséggel. 

ÉNEK 
Év végi követelmények 

 
Énekes dalanyag 
Az alábbi tanult dalok, zeneműtémák stílushű, szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése egyénileg emlékezetből: 

Magasan repül a daru…; Kun verbunk…; Erkel Ferenc: Bánk bán: Keserű bordal, Hazám, hazám…, Nemzetőr-
dal, Verdi: Rabszolgák kórusa, Schubert: A pisztráng, Chopin: Aranyosom… 

 
Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

 Ritmika: kis nyújtott és éles ritmus, szinkópa, triola, „bokázó” ritmus; tanult dal ritmizálása kottából. 
 Hangközök: a szeptim hangköz (k7, N7) felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése. 

 
Zeneirodalom 

 Zenetörténeti kor: romantika. Romantikus műfajok felsorolása, stílusjegyek megfogalmazása, ismertetése. 
 Zeneszerzők: Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Schubert, Verdi, Wagner. 
 Műfajok: népies műdal, verbunkos, rapszódia, programzene, szimfonikus költemény, romantikus dal, 

nemzeti opera. Erkel Ferenc Bánk bán c. operájának tartalma emlékezetből. 
 Zenekar: a romantikus nagyzenekar. 
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 Előadási jelek: tempójelzések (tempo giusto, andante, moderato, allegro vivace) és dinamikai jelek (pp, p, 
mp, mf, f, ff, crescendo, decrescendo) a tanult dalokhoz és a meghallgatott zeneművekhez kapcsolódva. 

INFORMATIKA 
Félévi követelmények 

 
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére: 

 ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 
 ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 
 tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit; 
 ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 
 önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 
 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

 tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 
 tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
 tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
 tudjon bemutatót készíteni; 
 tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 

 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

 legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 
 
A tanuló az infokommunikációs témakör végére 

 legyen képes megkeresni a kívánt információt; 
 legyen képes az információ értékelésére; 
 használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 

 ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
 ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 
 ismerjen megbízható információforrásokat; 
 legyen képes értékelni az információ hitelességét. 

INFORMATIKA 
Év végi követelmények 

 
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

 ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 
 ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 
 tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit; 
 ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 
 önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 
 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

 tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 
 tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
 tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
 tudjon bemutatót készíteni; 
 tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 

 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

 ismerje és használja az algoritmus-leíró eszközöket; 
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 ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 
 tudjon kódolni algoritmusokat; 
 legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

 
A tanuló az infokommunikációs témakör végére 

 legyen képes megkeresni a kívánt információt; 
 legyen képes az információ értékelésére; 
 használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 

 ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
 ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 
 ismerjen megbízható információforrásokat; 
 legyen képes értékelni az információ hitelességét. 

 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

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

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

TECHNIKA 
Félévi követelmények 

 
 Háziállatok. 
 A hulladék kezelése. 
 Műszaki ábrázolás. 
 Fémek tulajdonságai. 
 Fémek megmunkálása. 
 Fémek korrózió elleni védelme. 
 Tömegközlekedés. 

TECHNIKA 
Év végi követelmények 

 A városok létrejötte. 
 Az áttétel. 
 A nyomaték. 
 Csapágyak. 
 A gépkocsi felépítése és szerkezete. 
 Tápanyagaink összetétele. 
 Ételkészítési eljárások. 

RAJZ 
Félévi követelmények 

Művészettörténeti témakörök: 
 Barokk művészet stílusjegyei. 
 A klasszicizmus stílusjegyei. 

 
Rajz elméleti témakörök: 

 Emberábrázolás vagy portré készítése. 
 Szögletes formák térbeli ábrázolása (kocka, hasáb). 

RAJZ 
Év végi követelmények 



81 

 
Írásbeli: Teszt kitöltése: az adott tanév művészettörténeti anyagából, a rajz elméleti anyagából 
(ábrázolási rendszerekből) összeállított feladatokból áll. 
Használható segédeszköz: - 
Értékelés: sikeres vizsgafeltétel a tesztnél min. 30% elérése, egy darab alkotás beadása. 
Szóbelei: - 
 
7. 8. évfolyamban írásban egy szabadon választott művészeti korszak bemutatása, rövid elemzése. 
 
Választható korszakok: 
 
Barokk művészet stílusjegyei 

 A klasszicizmus stílusjegyei 
 Romantika stílusjegyei 
 Realizmus stílusjegyei 
 Impresszionizmus stílusjegyei 
 Pointillizmus stílusjegye 

 
Rajz elméleti anyag: 

Az elméleti tananyagok bemutatása otthon készített rajz, rajzok alapján. Minden évfolyamban egy választható 
elméleti témakőr kell megvalósítani A3-as méretben. 

 
 Emberábrázolás vagy portré készítése. 
 Színek jelentése. 
 Szögletes formák térbeli ábrázolása (kocka, hasáb). 

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmények 

 
 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 
 Egy labdajáték technikai gyakorlatának bemutatása. 
 Összefüggő talajgyakorlat bemutatása. 
 Ugrószekrényen két ugrás bemutatása. 

TESTNEVELÉS 
Év végi követelmények 

 
 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 
 Két labdajáték technikai gyakorlatának bemutatása. 
 Kitartó futás. 
 Rajtok bemutatása. 
 Kislabda hajítás 3 lépéses technikával. 
 Távolugrás bemutatása. 
 Összefüggő talajgyakorlat bemutatása. 
 Ugrószekrényen két ugrás bemutatása. 
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8. évfolyam 

MATEMATIKA 
Félévi követelmények 

Halmazok: 
 halmazok uniója 
 részhalmaz 
 halmazok közös része 

 
Hatványozás: 

 értelmezése 
 műveletek hatványalakkal 
 számok normál alakja 
 osztó, többszörös 
 legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó meghatározása 

 
Műveletek racionális számokkal 
 
Számok négyzetgyöke: 

 értelmezése 
 kiszámítása számológéppel 
 Pitagorasz tétel 

 
Arány, arányosság, százalékszámítás 
 
Algebra: 
Algebrai kifejezések értelmezése 

 egynemű, különnemű algebrai kifejezések 
 algebrai kifejezések összevonása 
 algebrai kifejezés szorzása egytagú kifejezéssel 
 egyszerűbb egyenletek egyenlőtlenségek megoldása 
 egyszerűbb szöveges feladatok megoldása 

MATEMATIKA 
Év végi követelmények 

Halmazok: 
 halmazok uniója 
 részhalmaz 
 halmazok közös része 

 
Hatványozás: 

 értelmezése 
 műveletek hatványalakkal 
 számok normál alakja 
 osztó, többszörös 
 legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó meghatározása 

  
Műveletek racionális számokkal 

 
Számok négyzetgyöke 

 értelmezése 
 kiszámítása számológéppel 
 Pitagorasz-tétel 
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Arány, arányosság, százalékszámítás 

 
Algebra: 

 algebrai kifejezések értelmezése 
 egynemű, különnemű algebrai kifejezések 
 algebrai kifejezések összevonása 
 algebrai kifejezés szorzása egytagú kifejezéssel 
 egyszerűbb egyenletek egyenlőtlenségek megoldása 
 egyszerűbb szöveges feladatok megoldása 

 
Geometria: 

 háromszögek, négyszögek fajtái, kerület, terület kiszámítása 
 háromszögek nevezetes vonalai 
 kör kerülete, területe 
 testek (téglatest, kocka, henger) 
 háló megrajzolása, felszín, térfogat számítás (téglatest, kocka, henger) 

 
Geometriai transzformációk: 

 egybevágóság értelmezése 
 tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés végrehajtása 
 hasonlóság fogalma 

 
Függvények: 

 egyenes arányosság, lineáris függvény 
 lineáris függvény ábrázolása táblázat segítségével 
 számtani, mértani sorozat felismerés, a sorozat elemeinek folytatása 

NYELVTAN 
Félévi követelmények 

Kommunikáció 
 A kommunikáció tényezői, típusai, irányai. 
 A mondatok osztályozása modalitásuk szerint. 

 
Mondattan 

 A mondatok csoportosítása szerkezetük szerint. 
 Alárendelő összetett mondatok elemzése (alanyi, állítmányi, tárgyas, határozói, jelzői). 
 Mellérendelő összetett mondatok elemzése (kapcsolatos, ellentétes, választó, következtető utótagú, 

magyarázó utótagú). 

NYELVTAN 
Év végi követelmények 

 
A többszörösen összetett mondatok vizsgálata 

 
Helyesírás 

 Írásjelek használata 
 Az idézés típusai 

 
Fogalmazási kalauz 

 Önéletrajz 
 Kérvény 
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 Vita 
 Érvelés 
 Ismertetés 

 
Nyelvtörténet 

 Nyelvcsaládok és nyelvek 
 A magyar nyelv családfája 
 Szórványemlékek, nyelvemlékek 
 Nyelvtípusok 
 A magyar nyelv rétegződése: nyelvjárások, csoportnyelvek 

 
Tömegkommunikáció 

 Reklám 
 Hirdetés, apróhirdetés 
 Hír, tudósítás 
 Kommentár 
 Riport, interjú 

IRODALOM 
Félévi követelmények 

A Nyugat és alkotói 
 Stílusirányzatok a 20. század elején: impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 
 A Nyugat szerepe, hatása. 
 Jellemző művek, ábrázolásmódok Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Tóth Árpád műveiből. 

 
Kisepikai alkotások 

 Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella. 
 Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Örkény István műveiből. 
 Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek). 

 
Nagyepikai alkotás – regényelemzés 

 (Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig). 
 Egy regény sok szempontú megközelítése. 

 Tér - és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód. 
 Hősök, tettek, magatartásformák – a szereplők jellemzése. 

IRODALOM 
Év végi követelmények 

 
Írók és költők a két világháború között 

 Tamási Áron, Szabó Lőrinc, József Attila, Radnóti Miklós pályaképe, néhány művének bemutatása. 

 
Újabb irodalmunk 

 Illyés Gyula, Örkény István, Weöres Sándor, Pilinszky János, Nagy László pályaképe, 1-1 művének 
bemutatása. 

 
Novellák a XX. századból 

 Lázár Ervin, Tolnai Ottó 1-1 művének bemutatása. 
 A novella műfaji jellemzőinek bemutatása a művekben. 

TÖRTÉNELEM 
Félévi követelmények 
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Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében 
 A hidegháború: az Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedése. 
 A kettéosztott Európa. 
 A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői Magyarországon. 
 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. 
 A Kádár-korszak jellemzői (a megtorlástól a rendszer bukásáig). 
 A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. 

TÖRTÉNELEM 
Év végi követelmények 

 
A globalizálódó világ és Magyarország 

 Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 
 A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 
 Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, klímaváltozás. 
 Az Alaptörvény, a jogállamiság intézményei a mai Magyarországon. 
 A gazdasági élet területei és a munka világa. 
 A magyarországi nemzetiségek és kisebbségek kultúrája, a roma/cigány népesség helyzetének változásai. 
 A szomszédos országokban élő magyarság sorsa a szovjet blokk felbomlása után. 

BIOLÓGIA 
Félévi követelmények 

  
1. Tanuld meg a tankönyv egyes fejezeteit: 

 A bőr felépítése és működése 
 Mi a fertőzés és a betegség, példákkal? 
 Hogyan kell ápolni a bőrünket, hajunkat? 
 Csontjaink neve, izmok hogyan működnek (helyes tartás, lúdtalp). 
 A légzés hogyan történik, mely szervekkel? (a dohányzás károssága) 
 Sorold fel miért kell fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, vitaminokat enni; kb. mennyi vizet kell inni 

naponta, miért? 
 A, B, C, D- vitaminok miért kellenek? 
 Az emésztésedhez milyen szervek kellenek és mi a dolguk a rendszerben? 
 Fogaid ápolása. 
 Cukorbetegség okai, elkerülése. 
 Hogyan működik a szíved? 
 Mi a vörös és a fehérvérsejtek feladata? 
 Miért kellenek a védőoltások? 
 Miért alakul ki a magas vérnyomás és a szívinfarktus, trombózis? 
 Mi a veséink dolga? 
 Agy, gerincvelő részei és azok feladata. 
 Látás, hallás, egyensúlyozás érzékszervének részei és működésük. 

 
 A jó és jeles osztályzathoz az ember szervezeti felépítése, a sejt felépítése és működése, valamint a 

szövetek jellemzői is szükséges ismeretek. 

 
2. Minden témából készíts rövid vázlatot egy füzetbe! A tanult ábrázolások (rajzok) is fontosak. 

BIOLÓGIA 
Év végi követelmények 

  
1. Tanuld meg a tankönyv egyes fejezeteit: 

 A bőr felépítése és működése 
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 Mi a fertőzés és a betegség, példákkal? 
 Hogyan kell ápolni a bőrünket, hajunkat? 
 Csontjaink neve, izmok hogyan működnek (helyes tartás, lúdtalp). 
 A légzés hogyan történik, mely szervekkel? (a dohányzás károssága) 
 Sorold fel miért kell fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, vitaminokat enni; kb. mennyi vizet kell inni 

naponta, miért? 
 A, B, C, D- vitaminok miért kellenek? 
 Az emésztésedhez milyen szervek kellenek és mi a dolguk a rendszerben? 
 Fogaid ápolása. 
 Cukorbetegség okai, elkerülése. 
 Hogyan működik a szíved? 
 Mi a vörös és a fehérvérsejtek feladata? 
 Miért kellenek a védőoltások? 
 Miért alakul ki a magas vérnyomás és a szívinfarktus, trombózis? 
 Mi a veséink dolga? 
 Hormonok felsorolása és feladataik. 
 Látás, hallás, egyensúlyozás érzékszervének részei és működésük. 
 Agy, gerincvelő részei és azok feladata. 
 Miért fontos az alvás? 
 Férfi és női nemi szervek felismerése és működése. 
 Menstruációs ciklus magyarázása. Melyik a termékeny időszak benne? 
 Fogamzásgátlás lehetőségei, fajtái. 
 Sorold fel milyen nemi betegségek vannak, hogyan terjednek? 
 Mi az abortusz? 
 A jó és jeles osztályzathoz az ember szervezeti felépítése, a sejt felépítése és működése, valamint a 

szövetek jellemzői is szükséges ismeretek. 

 
2. Minden témából készíts rövid vázlatot egy füzetbe! A tanult ábrázolások (rajzok) is fontosak. 

FIZIKA 
Félévi követelmények 

 Az eleketromos állapot. 
 Az elektroszkóp és működése. 
 Az elektromos áram fogalma. 
 Áramforrások. 
 Az áramerősség. 
 A feszültség. 
 Az ellenállás. 
 Ohm törvénye. 
 Kapcsolások (soros, párhuzamos, vegyes). 
 Számolásos feladatok (R, U, I). 

FIZIKA 
Év végi követelmények 

 Az elektromágnes. 
 Az elektromágneses indukció. 
 Lenz törvénye. 
 A transzformátor (fogalma, felépítése). 
 (a feszültség, áramerősség és a menetszám összefüggései). 
 Számolásos feladatok (W, P). 
 A fény tulajdonságai. 
 A fényvisszaverődés törvénye. 
 Síktükör képalkotása. 
 A fénytörés törvénye. 
 Lencsék fajtái. 
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 A gyűjtőlencse képalkotása. 
 A szórólencse képalkotása. 
 A fény spektruma. 

 
(Számolásnál csak az alap képlet és mértékegység átváltás nélkül.) 

FÖLDRAJZ 
Félévi követelmények 

 
Hozzad el a kitöltött földrajz munkafüzetedet. 
Készülj fel a következő témákból szóban! 
 
Németország gazdasága  
Kárpátok  
Szlovákia  
Fogalmak: alpi tehenészet, épülő tengerpart, függőleges övezetesség, finnugor nyelvcsalád, idegenforgalom, 

ingadozó vízjárás, lavina, nemzeti kisebbség  

FÖLDRAJZ 
Év végi követelmények 

 
Hozzad el a kitöltött földrajz munkafüzetedet. 
Készülj fel a következő témákból szóban! 
Németország gazdasága  
Kárpátok  
Szlovákia  
Fogalmak: alpi tehenészet, épülő tengerpart,függőleges övezetesség,finnugor nyelvcsalád, idegenforgalom, 

ingadozó vízjárás, lavina, nemzeti kisebbség  

  
MAGYARORSZÁG 

 Hazánk éghajlata  
 Felszíni vizeink  
 Természeti erőforrások  
 Népességünk jellemzői  
 Városok csoportosítása  

Fogalmak: 
 Agglomeráció, aprófalu, infrastruktúra, központi szerepkör, nemzetiség, népsűrűség, tanya, öregedő 

korösszetétel. 

 
Térképen meg kell mutatnod a következő Magyar településeket. 

1. Esztergom 11. Tiszalök 21. Szeged 
2. Kalocsa 12. Miskolc 22. Hatvan 
3. Dunaújváros 13. Ózd 23. Békéscsaba 
4. Tiszaújváros 14. Salgótarján 24. Baja 
5. Sárvár 15. Szentgotthárd 25. Keszthely 
6. Hévíz 16. Székesfehérvár 26. Veszprém 
7. Gyula 17. Győr 27. Pécs 
8. Tatabánya 18. Debrecen 28. Zalaegerszeg 
9. Százhalombatta 19. Kazincbarcika 29. Ajka 
10. Paks 20. Szolnok 30. Hajdúszoboszló 

KÉMIA 
Félévi követelmények 
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 A hidrogén, a klór, az oxigén, a kén, a nitrogén legfontosabb tulajdonságai, reakciói, előállítása/előfordulása 

valamint felhasználása. 
 A víz, a hidrogén-klorid (sósav), kén-dioxid, kénsav, ammónia, nitrogén-dioxid, salétromsav legfontosabb 

tulajdonságai, reakciói, előállítása/előfordulása valamint felhasználása. 

KÉMIA 
Év végi követelmények 

 
 A foszfor, a szén, a szilícium legfontosabb tulajdonságai, reakciói, előállítása/előfordulása valamint 

felhasználása. 
 A foszforsav, a szén-monoxid, szén-dioxid, szénsav, szilícium-dioxid, salétromsav legfontosabb tulajdonságai, 

reakciói, előállítása/előfordulása valamint felhasználása. 
 A fémek általános tulajdonságai, reakciói. A korrózió fogalma, gyakorlati jelentősége. 
 A nátrium, a kálcium, az alumínium legfontosabb tulajdonságai, reakciói, előállítása/előfordulása valamint 

felhasználása. 
 A nátrium-klorid, a nátrium-hidroxid, gipsz, az égetett mész, az oltott mész, a mészkő legfontosabb 

tulajdonságai, reakciói, előállítása/előfordulása valamint felhasználása. 
 A fémek ércei: bauxit, vasércek előfordulása. A fémek előállítása. 
 Energiahordozók. 
 Tápanyagok: zsírok-olajok, szénhidrátok, fehérjék. 
 Építőanyagok; üveg; porcelán; kerámia. 
 Műanyagok. 
 Háztartási vegyszerek. 

ANGOL 
Félévi követelmények 

Témakörök: 
 Utazás. 
 Lakás, lakóhelységek, bútorok. 
 Iskola, oktatás. 
 Emberi tulajdonságok, személyiség jellemzése. 
 Anglia, Írország. 
 Közlekedés, járművek. 

 

Nyelvtan: 
 Egyszerű jelen és múlt idő használata. 
 Folyamatos jelen és múlt idő használata. 
 Jövő idő használata. 
 Present Perfect igeidő (just, already, yet, since, for használata). 
 Get / have szavakat tartalmazó kifejezések. 
 Will, may, might kifejezések használata. 
 Első és második típusú feltételes mód. 
 Wish ige + egyszerű múlt idejű szerkezetek használata. 
 Used to kifejezés használata. 

ANGOL 
Év végi követelmények 

Témakörök: 
 Utazás. 
 Lakás, lakóhelységek, bútorok. 
 Iskola, oktatás. 
 Emberi tulajdonságok, személyiség jellemzése. 



89 

 Anglia, Írország. 
 Közlekedés, járművek. 
 Anyagnevek, miből készült az adott tárgy. 
 Sportok. 
 Komputerek, web oldalak. 
 Elektromos eszközök. 
 Mértékegységek. 
 Idiómák. 

 

Nyelvtan: 
 Egyszerű jelen és múlt idő használata. 
 Folyamatos jelen és múlt idő használata. 
 Jövő idő használata. 
 Present Perfect igeidő (just, already, yet, since, for használata). 
 Get / have szavakat tartalmazó kifejezések. 
 Will, may, might kifejezések használata. 
 Első és második típusú feltételes mód. 
 Wish ige + egyszerű múlt idejű szerkezetek használata. 
 Used to kifejezés használata. 
 Have to kifejezés jelen, múlt és jövő idejű alakjai. 
 Must / mustn't kifejezések használata. 
 Make / let kifejezések használata. 
 Passzív szerkezet egyszerű jelen és egyszerű múlt időben. 
 Gerund és infinitive. 
 Egyetértés, egyet nem értés kifejezése. 
 Vonatkozó névmások (who, which, that) használata. 
 Alanyi, tárgyi kérdések. 
 See, look at, watch kifejezések használata. 
 Must / can't - következtetések kifejezésére. 
 I prefer / I'd rather kifejezések használata. 

ÉNEK 
Félévi követelmények 

Énekes dalanyag  
 Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből: 

Katona József: Fohász Szent Istvánhoz, Erdő mellett estvéledtem…, Októbernak, októbernak elsején…, Bús 
a kis gerlice madár…, A citrusfa levelestől, ágastól…, Elindultam szép hazámból…, Röpülj, páva, röpülj…, 
Énekeljünk,…, A karádi faluvégen…,  

 
Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

 Ritmika, hangközök, hangsorok: a 8 év anyagának összefoglalásaként könnyű dallamok, ritmusok olvasása, 
írása 2#-2b-ig szolmizálva és ABC-s névvel önállóan. 

ÉNEK 
Év végi követelmények 

Énekes dalanyag  
 Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése egyénileg emlékezetből: 

Nyári kánon; Énekeljünk szépen, csendben; Gaudeamus igitur, Ballag már a vén diák, Elmegyek, 
elmegyek… 

 
Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

 Ritmika: a korábban tanult ritmikai ismeretek összegző tudása 
 Hangközök: a korábban tanult hangközök felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése. 
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Zeneirodalom 
 A zene eredete, fejlődése az őskorban. Az ókori nagy kultúrák zenéje.  
 A középkor egyházi, világi zenéje és nemzeti nyelvű népdalköltészete. A kottaírás története.  
 A reneszánsz zeneszerzők műfajok, szerkesztési formák. A magyar reneszánsz.  
 A barokk zene: történelmi háttere, műfajai, hangszerei, zeneszerzői, zenei jellemzői.  
 A bécsi klasszicizmus műfajai, formái, hangszerei, zenei újítások, elemek, mesterek.  
 A romantika zenéje: jellemző stílusjegyek, reformok, zeneszerzők, műfajok (csoportok), a szimfonikus 

zenekar hangszerei. A magyar nemzeti romantika. 
 A XX. század zenéje. Zeneszerzők: Debussy, Ravel, Honegger, Carl Orff, Stravinsky, Prokofjev, Britten, 

Gerschwin. 
 Irányzatok: Impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus. 
 A XX. századi magyar zene legjelesebb képviselői: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Kurtág György, 

Ránki Dezső, Szokolay Sándor, Kocsár Miklós, Durkó Zsolt. 
 A könnyűzene világa: rock, beat, rock and roll, elektronikus zene, filmzene, rockopera… stb. 
 Műfajok: jazz - a dzsessz jellegzetes műfajai.  
 A mai könnyűzene (aktualitások). 

INFORMATIKA 
Félévi követelmények 

 
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

 ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni a 
függőség kialakulása ellen; 

 ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 
 önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 
 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

 tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
 tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
 ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 
 tudjon bemutatót készíteni. 

 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

 lássa át a problémamegoldás folyamatát; 
 
A tanuló az infokommunikációs témakör végére 

 legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 
 tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait. 

 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 

 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
 ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 
 ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 
 ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 
 legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

INFORMATIKA 
Év végi követelmények 

 
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

 ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni a 
függőség kialakulása ellen; 

 ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 
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 önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 
szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 

 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

 tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
 tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
 ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 
 tudjon bemutatót készíteni. 

 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

 lássa át a problémamegoldás folyamatát; 
 tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 
 ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 
 legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján. 

 
A tanuló az infokommunikációs témakör végére 

 legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 
 tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait. 

 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 

 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
 ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 
 ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 
 ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 
 legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

 a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 
 egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

TECHNIKA 
Félévi követelmények 

 Energiaszállítás,- tárolás. 
 Telekommunikáció. 
 Távközlés rendszerek. 
 A lakás elektromos hálózata. 
 Elektromos szerelvények. 
 lámpakapcsolások. 
 Energiatakarékos épületek. 
 Épületek közművei. 

TECHNIKA 
Év végi követelmények 

 Elektromos motorok. 
 Ipari formatervezés, tömegtermelés. 
 Utak, felüljárók, aluljárók. 
 Hidak. 
 Mikrohullámú sütő. 
 Élelmiszerek tartósítása. 

RAJZ 
Félévi követelmények 

Művészettörténeti témakörök: 
 Szecesszió stílusjegyei. 
 Gesztusfestészet, fauvizmus a Vadak művészete. 
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 Kubizmus. 
 Expresszionizmus. 

 
Rajz elméleti témakörök: 

 Perspektivikus ábrázolás, kocka hasáb látszati képe. 
 Tanult izmusok stílusával készült képek. 

RAJZ 
Év végi követelmények 

 
Írásbeli: Teszt kitöltése: az adott tanév művészettörténeti anyagából, a rajz elméleti anyagából 
(ábrázolási rendszerekből) összeállított feladatokból áll. 
Használható segédeszköz: – 
Értékelés: sikeres vizsgafeltétel a tesztnél min. 30% elérése, egy darab alkotás beadása. 
Szóbeli: – 
 
7. 8. évfolyamban írásban egy szabadon választott művészeti korszak bemutatása, rövid elemzése. 
 
8. évfolyam 

 Szecesszió stílusjegyei. 
 Gesztusfestészet, fauvizmus a Vadak művészete. 
 Kubizmus. 
 Expresszionizmus. 
 Bauhaus. 
 Szürrealizmus jellemzői. 
 Pop art jellemzői. 
  

Rajz elméleti anyag: 
Az elméleti tananyagok bemutatása otthon készített rajz, rajzok alapján. Minden évfolyamban egy választható 
elméleti témakőr kell megvalósítani A3-as méretben. 
 
8. évfolyam 

 Színek érzelmi hatása, képalkotás valamilyen tanult irányzat szabályainak megfelelően (kubizmus, 
szürrealizmus, expresszionizmus, fauvizmus). 

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmények 

 
 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 
 Egy labdajáték technikai gyakorlatának bemutatása. 
 Összefüggő talajgyakorlat bemutatása. 
 Ugrószekrényen két ugrás bemutatása. 

TESTNEVELÉS 
Év végi követelmények 

 
 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 
 Két labdajáték technikai gyakorlatának bemutatása. 
 Kitartó futás. 
 Rajtok bemutatása. 
 Kislabda hajítás 3 lépéses technikával. 
 Távolugrás bemutatása. 
 Összefüggő talajgyakorlat bemutatása. 
 Ugrószekrényen két ugrás bemutatása. 
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2. melléklet 

Az iskola létesítményeinek, helyiségeinek használatának rendje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

Az intézmény helyiségeit a nyitva tartás ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. 

Az iskola minden tanulója és munkatársa felelős: 

- a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 
A tanulók az intézmény helyiségeit és udvarát csak pedagógusi felügyelet mellett használhatják. 
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit felszerelési tárgyait, eszközeit csak az intézményvezető vagy 
helyettes engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet elvinni. 
A helyiségek és az udvar egyéb használata, vagy hasznosítása során a helyi Önkormányzati rendelettel 
összhangban lehet eljárni. A bérelt helyiségek használatáért, az intézmény tulajdonának védelméért, a rend és 
tisztaság megőrzéséért, a tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartásáért a bérlő felel. 
 
Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az intézménybe határozott céljuk megvalósításának 
legrövidebb idejéig léphetnek be, illetve tartózkodhatnak bent. 
A hivatalos ügyintézés az iskolatitkári helyiségben történik. 
Az ételszállítás a konyhába a megállapodás szerinti időben történik. A konyhában csak a konyhai személyzet 
tartózkodhat. 
Az intézményben és annak 50 méteres körzetében az önkormányzati rendeletnek megfelelően tilos a dohányzás. 

A termekben és a folyosón a műanyag-, és papírhulladékot szelektíven gyűjtjük. 

Tanári szoba, titkárság: engedély nélkül belépned tilos! 

Az alábbi termek használatára a következő speciális szabályok vonatkoznak: 

Biológia-, földrajzterem: 

A látható eszközök örömödet és tanulmányaidat szolgálják! 

Óvd, gondozd ezeket, vigyázz rájuk! 

1. A teremben csak tanári felügyelet mellett tartózkodj! 

2. Kabátodat hagyd a szekrényedben! 

3. Táskád, egyéb felszerelésed ne okozzon kárt! (pl. Ne pakolj a polcokra, asztalokra!) 

4. Ha bármit közelebbről szeretnél megnézni, kérd el tanárodtól! 

5. A kitömött állatokat a simogatás károsítja. 

6. A mérőeszközök érzékenyek, csak tanárod jelenlétében használd azokat! 

7. Kísérletek alkalmával a biztonságot tartsd szem előtt! 

8. Tűzveszélyes anyagokat, eszközöket csak tanárod felügyeletével, irányításával használhatsz. 

9. A zárt szekrényekbe, térképtárolókba a diákszertárosok vagy megbízottak nyúlhatnak be. 

10. A szemléltető eszközöket csak a leltárért felelős tanár tudtával viheted máshova. 

11. Ha véletlenül megrongáltál valamit, szólj, hogy orvosolni lehessen a bajt! 

12. Ha károkozást veszel észre, azonnal jelentsd tanárodnak! 

Mindig segíts elpakolni! Tisztaságot hagyj magad után! 

 
A fizika-kémia szaktanterem és szertár használata és rendje: 

• A fizika-kémia szaktanteremben a mindennapi életből vett gyakorlati példákon keresztül, tanári és 
tanulói kísérletek közben ismerkedhetsz meg a természettudományok alapjaival, tájékozottságot 
szerezhetsz azok fejlődéséről.  

• A kísérletek során használt eszközök, berendezések és vegyszerek fokozottan veszélyesek 
lehetnek, ezért a tanterem használatára vonatkozó előírásokat nagyon komolyan kell venni, és 
mindenkor be kell tartani.  

• A tanteremben töltheted a szünetet mindaddig, amíg társaid, magad testi épségét nem 
veszélyezteted.  
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• A tanóra után a tantermet el kell hagynod.  
• Az év elején ismertetett baleset- és munkavédelmi szabályokat mindig tartsd be!  
• Az elektromos hálózatba engedély nélkül semmit sem csatlakoztathatsz!  
• Az előre kikészített kísérleti eszközökhöz, berendezésekhez - munka- és balesetvédelmi okokból - 

nem nyúlhatsz, csak ha tanárod ezt kéri tőled.  
• A kísérleti eszközöket csak rendeltetésszerűen használhatod. Amennyiben nem tudod, pontosan 

mit kell tenned, kérj segítséget tanárodtól! Úgy kell dolgozni, hogy közben a teremben 
tartózkodók testi épségét vagy azok munkájának sikerét ne veszélyeztessük. 

• Bármilyen eszköz és berendezés meghibásodását azonnal jelentsd a pedagógusnak! A munka 
közben okozott károkért mindenki egyénileg, anyagilag felelős. 

• A szertárba csak a szaktanár engedélyével lehet belépni! Az eszközök szétosztását, és a kísérletek 
előkészítését a szaktanár és a szertárosok végzik.  

• A kísérleti eszközöket a szertárosok és a kollégák is mindig a helyükre tegyék vissza.  
• A szaktanterem tanítás után mindig zárva tartandó! A szertár a szünetekben, valamint tanítási 

órák után mindig zárva tartandó!  
• Baleset esetén az elhárítási munkában mindenkinek részt kell vennie, a balesetvédelmi oktatáson 

megismert módon. 
• A tantermet, munkaasztalt illetve a munkafolyamatot otthagyni csak a szaktanár engedélyével 

szabad. 
• Az asztalon csak a kísérlethez szükséges eszközöket, valamint a taneszközeidet tarthatod!  
• Az asztalokat még a feladat elvégzése közben is rendben és tisztán kell tartani. Vegyszeres üveg 

csak átmenetileg maradhat az asztalon, azt használat után vissza kell tenni a helyére. 
• Munka után azonnal mossuk el a használt edényeket, így könnyebb a tisztaságot fenntartani! 
• A munka befejeztével a munkahelyen rendet kell rakni, azt csak tisztán lehet otthagyni. 
• A laboratóriumi szekrényekben csak tiszta eszközök tárolhatók. 

 
A kémia szertár használatára vonatkozó külön előírások:  

• A vegyszereket az erre kijelölt, zárható szekrényben kell tárolni.  
• A mérgeket elkülönítve, külön méregszekrényben kell tárolni.  
• A szennyezett üvegedényeket használat után el kell mosogatni, majd a tálcákra tisztán  
• kell visszarakni.  
• A tálcákon csak feliratozott edényekben szabad lezárt vegyszereket hagyni.  
• A megmaradt savakat, lúgokat, egyéb vegyszereket meg kell semmisíteni.  
• A szertárba tanulók csak szaktanári felügyelettel mehetnek be.  
• Törött üvegedényekkel nem szabad dolgozni.  
• Tanítás után a vegyszerszekrényeket be kell zárni.  
• A tűzveszélyes anyagokból csak az előírt mennyiséget lehet tárolni, az előírt tárolási  

feltételek betartása mellett.  

 

Számítástechnika-terem 
1. A számítástechnika-teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodnod! 
2. A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad! 
3. Kabátot, tornafelszerelést, táskát a terembe behoznod nem szabad! 
4. A teremben enni, inni nem szabad! 
5. A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni TILOS! 
6. Ha bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával NE KÍSÉRLETEZZ! 
7. Ha a teremben tűz ütne ki, a főkapcsolót le kell kapcsolni! 
8. A nap végén a gépek kikapcsolása után áramtalanítani kell, a főkapcsolót le kell kapcsolni! 

 
Technikaterem 
– Tanári felügyelet nélkül a terembe belépni illetve ott tartózkodni nem lehet. 
– Órára csak a taneszközöket és a szükséges anyagokat lehet bevinni. 
– A munkavégzéshez szükséges anyagok kiosztásában, elrakásában minden tanulónak részt kell vennie. 
– Munkavégzés után a rendrakás minden tanulónak a feladata. 
Rajztanterem rendje 



96 

A rajz tantárgy igen eszköz és anyagigényes, s a felszereléseiteket a teremben tarthatjátok dobozokban. 
Mivel ezek tárolása nyitott polcokon történik, így bárki hozzáférhet az eszközökhöz. A szekrények ajtói nem 
biztonsági zárasak, és ezekben is értékek kerülnek elhelyezésre. Ezért a tanterem ajtaja tanítási idő előtt, a 
szünetekben és tanítás után zárva marad. A termet a mindenkor ott tanító szaktanár nyitja és zárja, felel a 
biztonságért, a terem rendjéért a jelen lévő osztályok heteseivel. 
 
Mosdóhasználat rendje: 
A földszinti mosdókat csak a felső tagozatosok, az emeleti mosdókat csak az alsó tagozatosok használhatják.  
 
Udvar 
Az udvarra csak tanár, vagy felnőtt felügyelete mellett lehet kimenni.  
 
Pince 
A pincébe csak tanár, vagy felnőtt felügyelete mellett lehet lemenni. 

  
Szekrényrend 
Az öltözőszekrényed csak rendeltetésszerűen használd! 
Külső, belső tisztaságáért, rendjéért felelős vagy! 
A kapott kulcsért felelsz, minden tanév végén köteles vagy leadni! 
Ha elveszíted, pótolnod kell! 

 
Tornacsarnok, tornaterem, uszoda, szertár, tornaszoba, kondicionálóterem, tornaöltözők: 
Ezeknek a helyiségeknek a használati rendjét a házirend 3. mellékletében található szabályzat tartalmazza. 
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3. melléklet 

TESTNEVELÉS ÓRÁK, SPORTFOGLALKOZÁSOK 

RENDJE, SZABÁLYAI ÉS KÖVETELMÉNYEI 

Sportcsarnok – Tornaterem – Tornaszoba 

Kondicionáló terem– Uszoda 

Készítették: 

Gebri Gáborné 

Dr. Máthéné Jassó Anikó 

Kerekes Barna 
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A fent felsorolt helyiségekben való tartózkodás csak és kizárólag- az órarendben megjelölt osztályoknak, 
csoportoknak- szaktanári hozzájárulással engedélyezett. 
Az intézmény egyes helyiségei megfigyelő kamerával ellátott területek. 
 

1. Öltözői rend: 
a. Az öltözőbe való belépés engedélyezéséig, a csoportoknak az előtérben kell várakozniuk, 

fegyelmezetten! 
b. Minden csoport a számára kijelölt öltözőben köteles öltözni. 
c. Valamennyi csoport 2 vezetővel rendelkezik (szaktanár jelöli ki), akik kötelesek a szaktanár felé 

jelezni, ha bárminemű fegyelmezetlenséget, rendellenességet észlelnek (pl. diáktársak 
magatartása; szemetelés stb.). 

d. A 2 csoportvezető kötelessége az öltöző ajtajának nyitása és zárása: elsőként mennek be és 
utolsónak hagyják el a helyiséget. 

e. Az öltöző tisztaságáért, rendjéért, felszereléséért minden csoport maga a felelős. 
f. Az öltöző elhagyásakor az adott csoport a felelős a kulturált állapot biztosításáért, megőrzéséért 

(csapok elzárása, villany lekapcsolása, tisztaság biztosítása, stb.). 
g. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget: azok az óra 

megkezdése előtt az öltözőszekrényben illetve az iskolai páncélszekrényben (telefon) 
helyezhetőek el. 

 
2. Tanórai, illetve sportfoglalkozás rend: 

a. A testnevelés óra illetve a sportfoglalkozás kezdetére a diákok kötelesek átöltözve, 
fegyelmezetten várni a szaktanárukat az öltözőben. 

b. A tanulói sportruházat használata kötelező: 
1. külön a tanórán használatos, lábra illő, befűzött, intenzív mozgásra alkalmas tornacipő, 
edzőcipő (fehér talpú vagy „Non marking” feliratú) 
2. fehér póló: lehetőség szerint Kada Sportnapos 
3. sötét nadrág: fiúk rövid; lányok „leggings” (hossza megválasztható) 
4. fehér zokni 
5. melegítő: időjárásnak megfelelően 
6. fürdőruha (fiúk: úszónadrág; lányok: egy- vagy kétrészes), úszósapka 
7. papucs, úszószemüveg, fürdőköpeny vagy törülköző, tusfürdő, sampon, hajszárító 
(ajánlott) 

c. Ékszer (karóra, gyűrű, lógó fülbevaló, testékszer stb.) és egyéb balesetveszélyes öltözék viselése, 
valamint a rágógumizás tilos és veszélyes. 

d. A sporteszközök rendeltetésszerűen, szaktanári felügyelettel használhatóak, és csak szaktanári 
engedéllyel lehet kivinni azokat. 

 
3. Sportcsarnok, tornaterem, tornaszoba, kondicionáló terem, uszoda használata: 

a. Valamennyi helyiségben tanári felügyelet és engedély nélkül tartózkodni tilos és balesetveszélyes. 
b. A sportcsarnokban, tornateremben, tornaszobában, kondicionáló teremben a sportöltözék és 

váltócipő használata - felmentés esetén is – kötelező. 
c. Valamennyi helyiségbe ételt és italt bevinni tilos. 

 
4. Kondicionáló terem használata: kizárólag felnőttek használhatják 

a. A felnőttek a konditermet saját felelősségükre használhatják. 
b. A konditeremben egyidőben minimum 2 főnek kell kötelezően tartózkodnia. 
c. Az erősítőgépek használata előtt az alapos, minden izomra- és ízületre kiterjedő bemelegítés 

kötelező. 
d. Higiéniai okok miatt félmeztelenül  edzeni tilos. 
e. A tisztaságra, higiéniára mindenki köteles ügyelni. 
f. A súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos; az eszközök épségére ügyelni kell. 
g. A sporteszközöket használatuk után a helyükre vissza kell helyezni. 
h. A kondicionáló termet használat után kötelező szellőztetni. 
i. A foglalkozás végén a jelen lévő szaktanárnak át kell adni a termet. 
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5. Felmentés: 
a. A felmentett tanulóknak is kötelező a testnevelés órán megjelenni és a megjelölt helyen, az előírt 

öltözékben (felmentés jellegétől függően pl. melegítő) tartózkodni, fegyelmezetten, kulturáltan 
viselkedni. 

b. Egészségügyi felmentés: szakorvosi vélemény és igazolás alapján az iskolaorvos besorolja a 
tanulót a megfelelő kategóriába: 

1. részleges felmentés (tanórán az ellenjavallt gyakorlatok elhagyásával aktív részvétel), 
mely esetén a testnevelés óra látogatása kötelező 
2. gyógytestnevelés besorolás esetén a helyi gyógytestnevelés órákon való részvétel a 
szaktanár irányítása mellett: a testnevelés óra látogatása kapcsán egyeztetés szükséges az 
intézmény és szülő között 

3. teljes felmentés, mely esetén a testnevelés óra látogatása nem kötelező: egyeztetés 
szükséges az intézmény és szülő között 

c. Az úszás alól felmentett diákok nem mehetnek az uszodába, helyette kötelezően a számukra 
szervezett ügyeleten kell tartózkodniuk. 

 
6. Igazolások: 

a. Orvosi igazolás: felmentéshez szükséges; kitöltött orvosi formanyomtatvány, diagnózissal, orvosi 
pecséttel ellátva. 

b. Szülői igazolás alapján (3 db. / félév + lányok havonta egyszer úszás óráról): felmentéshez 
szükséges; üzenő füzetbe beírva, dátummal, aláírással ellátva. Részletes szabályozás a Házirend 
12. pontjában található. 
 

7. Hiányzik az óráról az a tanuló, aki 
a. Indokolatlanul késik a tanóráról és lemarad a bemelegítésről. 
b. Indokolatlanul nem vesz részt tanórán. 
A hiányzás pótlására a Házirend szabályai vonatkoznak. 
 

8. Elégtelen osztályzat: 
a. Amennyiben a testnevelés órán órai munkád 3 alkalommal nem értékelhető, órai munkádra 

elégtelen osztályzat adható. 
b. Osztályzáskor hiányzik az előírt sportruházat.  
c. Tanórai inaktivitás. 

 
9. Félévi és év végi érdemjegy összetétele: 

a. Gyakorlati bemutatás érdemjegyei: magába foglalja a bemutatott mozgásanyag szaknyelvi 
ismeretét is. 

b. Féléves illetve éves tanórai aktivitás. 
c. Sportmozgáshoz való attitűd. 
d. Kiemelkedő sporteredmények: Kada DSE, más sportegyesület. 

 
10. Egyéb: 

a. A testnevelés tanórák 30%-ról való hiányzás (igazolt szülői és orvosi igazolásokat is beleértve) 
osztályozó vizsgát vonhat maga után. 

b. A sportcsarnok, tornaterem, tornaszoba, kondicionáló terem, uszoda bármely helyiségében 
elkövetett szándékos rongálást, károkozást az elkövető személy vagy csoport, vagy 
osztályközösség téríti meg. 
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19. RATIFIKÁCIÓ 

 
A Házirend és mellékletei 2018. szeptember 21-én lépnek életbe az intézményvezető jóváhagyásával.  
Véleményezési jogot a szülői szervezet, a DÖK és az intézményi tanács gyakorolt. 
 
A véleményezésekről szóló dokumentumok az iskola irattárában találhatóak. 
 
 
Budapest, 2018. szeptember 21. 
                                                                                                  Kohl Katalin intézményvezető 


