
BÚZASZEM KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA és 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 
a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 23.§ (1) bekezdés szerint 

I. Általános információk az általános iskoláról 
 

a. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 
 

8 osztály 

 

b. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és 

mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre 

megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható 

kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket 

is. 
 

A Búzaszem Iskola egyházi intézmény, az oktatás itt ingyenes. Csupán az 

étkezésért és a művészeti képzésért kell térítési díjat fizetni. (A művészeti 

iskola térítési díját lásd a művészeti iskola fejezetben.) 

 

Az étkezés rendelése, lemondása, a térítési díj befizetése: 

   A Búzaszem Iskolában világhálós ételrendelési rendszer működik. 

Az étkezési térítési díjakat a szülők az iskola számlájára történő átutalással,  

valamint bankkártyás fizetéssel egyenlíthetik ki, készpénzben pedig az 

iskolatitkárnál fizethetik be, az iskolatitkár hivatali idejében, amelyet az iskola 

a faliújságon kifüggeszt. 

A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a többletfizetés 

visszatérítéséről, a megszűnést, illetőleg szünetelés kezdetét követő egy 

hónapon belül az iskola intézkedik. A térítési díjak megállapításakor 

figyelembe vehető szociális kedvezményeket az önkormányzat rendelete 

állapítja meg. 

Minden gyermeknek csak egy ebéd rendelhető.  

A hiányzás idejére a gyermek ebédjét le kell mondani. 

Térítési díj mértéke:  

Étkezés: ebéd     Térítési díjak: 

Iskola térítési díja:     ebből a Szülő térítési díja:      a kedvezményes térítési díj:  

             1054 Ft                                   843 Ft                                      422 Ft                   

Felnőtt étkezés           1054 Ft 

 

c. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő 

értékelésének nyilvános megállapításai és ezek ideje 
 



A fenntartói értékelések a következő jelzeten találhatóak: 

http://www.buzaszem.hu/?q=fokuszban-az-iskola-meresek-es-ertekelesek 

A legutóbbi értékelés: 

http://www.buzaszem.hu/files/fenntartoi_ertekeles2015.pdf 

 

d. A nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési 

évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események 

időpontjai. 

Az intézményben pedagógus ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a 

tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletet. Ez idő alatt a tanulók az 

erre kijelölt helyen: az aulában, az udvaron, délután a tantermekben 

tartózkodhatnak, a nevelővel. Reggeli ügyelet: 7 órától 7 óra 45 percig, a tanórák 

utáni ügyelet: 15 óra 25 perctől 17 óráig.  

A tanévben tervezett rendezvények, ünnepek időpontjai, mindenkor 

megtalálhatók, az aktuális tanév naptárában, az iskola honlapján: 

https://www.buzaszem.hu/?q=hasznos-informaciok 

e. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (a személyes 

adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával) 
 

http://www.buzaszem.hu/?q=amire-buszkek-vagyunk 

 

f. Az SZMSZ, a házirend és a pedagógiai program 
 

Ezek az iskolai dokumentumok megtalálhatók, az iskola honlapján. 

Pedagógiai program: 

http://www.buzaszem.hu/files/buzaszem_pedagogiai_program_2020.09.01.pdf 

Házirend: 
http://www.buzaszem.hu/?q=neveles 

SZMSZ: 

http://www.buzaszem.hu/?q=buzaszem-szervezete-es-vezetese 

 

II. Konkrét információk az általános iskoláról 
 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége: 

 

a. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai 

végzettsége és szakképzettsége: 
 

 
Tanított tantárgy Szak Beosztás Egyéb 

tanító általános iskolai tanító 

természetismeret műveltségi 

területen 

tanító főállás 

http://www.buzaszem.hu/?q=fokuszban-az-iskola-meresek-es-ertekelesek
http://www.buzaszem.hu/files/fenntartoi_ertekeles2015.pdf
https://www.buzaszem.hu/?q=hasznos-informaciok
http://www.buzaszem.hu/?q=amire-buszkek-vagyunk
http://www.buzaszem.hu/files/buzaszem_pedagogiai_program_2020.09.01.pdf
http://www.buzaszem.hu/?q=neveles
http://www.buzaszem.hu/?q=buzaszem-szervezete-es-vezetese


tanító általános iskolai tanító és 

ének-zene szakos tanár 

tanító főállás 

tanító általános iskolai tanító 

magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területen 

tanító főállás 

tanító általános iskolai tanító és 

hitoktató 

tanító főállás 

matematika  matematika, kémia szakos 

tanár 

általános 

iskolai 

tanár 

főállás 

magyar nyelv és irodalom általános iskolai és 

középiskolai tanár 

általános 

iskolai 

tanár 

főállás 

angol nyelv angol nyelv és irodalom 

szakos tanár 

általános 

iskolai 

tanár 

félállás 

angol nyelv okleveles angol nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és 

tanár 

általános 

iskolai 

tanár 

főállás 

történelem, földrajz történelem szakos tanár általános 

iskolai 

tanár 

félállás 

földrajz képesítés nélküli  

agrármérnök 

általános 

iskolai 

tanár 

óraadó 

testnevelés tanító általános 

iskolai 

tanár 

főállás 

testnevelés testnevelés szakos általános 

iskolai tanár 

általános 

iskolai 

tanár 

óraadó 

néptánc táncművészeti egyetemi 

hallgató 

néptánc 

tanár 

félállás 

néptánc táncpedagógus-néptánc néptánc 

tanár 

óraadó 

gyógypedagógus 5 szakos gyógypedagógiai 

tanár 

gyógype

dagógus 

félállás 

gyógypedagógus gyógypedagógus tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon 

gyógype

dagógus, 

igazgató

helyettes 

főállás 

technika általános iskolai tanító 

vizuális nevelés műveltségi 

területtel 

általános 

iskolai 

tanár 

óraadó 

természetismeret, biológia, 

rajz 

biológia, rajz szakos tanár általános 

iskolai 

tanár 

főállás 

informatika informatika szakos általános 

iskolai tanár 

  

fizika képesítés nélküli általános óraadó 



gépészmérnök iskolai 

tanár 

ének ének-zene népzene szakos 

tanár, tanító 

általános 

iskolai 

tanár 

főállás 

ének ének-zene-magyar szakos 

tanár 

általános 

iskolai 

tanár 

főállás 

hon és népismeret történelem szakos általános 

iskolai tanár 

általános 

iskolai 

tanár, 

igazgató 

főállás 

katolikus hittan tanító, katolikus hitoktató 

szakos 

általános 

iskolai 

tanár  

kat. 

egyház 

finanszír

ozásában 

református hittan református hittanár  ref. 

egyház 

finanszír

ozásában 

evangélikus hittan evangélikus hittanár  evang. 

egyház 

finanszír

ozásában 

 

 

b. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát 

segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége: 
 

pedagógus asszisztens pedagógus asszisztens  OKJ 

képzés 

részmun

kaidő 

 

pedagógus asszisztens pedagógus asszisztens OKJ 

képzés 

részmun

kaidő 

 

iskolatitkár  iskolatitkár OKJ 

képzés 

főállás  

gazdasági vezető közgazdász, 

mérlegképes 

könyvelő, 

adótanácsadó 

egyetemi 

végzettsé

g 

Főállású  

rendszergazda rendszer informatikus főiskolai 

végzettsé

g 

megbízás

os munk. 

visz. 

 

 

c. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 
 

A kompetenciamérés eredményei megtekinthetőek a csatolmányok között: 

http://www.buzaszem.hu/?q=fokuszban-az-iskola-meresek-es-ertekelesek 

http://www.buzaszem.hu/?q=fokuszban-az-iskola-meresek-es-ertekelesek


 

d. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével 

kapcsolatos adatok 
 

Nincs olyan tanulónk, aki évfolyamot ismételt volna. 

Nincs lemorzsolódással fenyegetett tanulónk sem. 

 

e. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének 

lehetősége: 
 

A tanórán kívüli foglalkozásokra, szakkörökre, való jelentkezés minden tanév 

szeptember 15-ig lehetséges, a kijelölt jelentkezési lapokon. /sakk, kézműves, 

ének, matematika, rajz/ A szakköri foglalkozások szeptember 15-ével kezdődnek, 

és május 31-ig tartanak. A foglalkozás időtartama heti 1 óra (45 perc). A 

gyermekek korrepetálásokon való részvételét a tanító vagy a szaktanár dönti el, a 

tanuló tanulási útjának, előmenetelének megsegítésének érdekében. A 

korrepetálás szükségéről és a részvételről a szülő tájékoztatást kap. E segítő 

foglalkozás lehet folyamatos, vagy alkalomszerű. A korrepetáló órák a 

tanórákhoz kapcsolódóan szerveződnek. 

 

f. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 
 

A tanítási szünetekre és hétvégére adott házi feladat mennyisége nem haladhatja meg 

azt a mennyiséget, mint az egyik napról a másikra feladott feladat.  

A házi feladatnál figyelembe vesszük a tanulók képességeit, ezért a differenciált házi 

feladat lehetőségeit kihasználjuk. 

A felmérő és témazáró dolgozat egy-egy nagyobb tananyagegység lezárását szolgálja. 

Összefoglalás, rendszerezés előzi meg; a megírás idejét be kell jelenteni a tanulónak.  

Írásbeli felelet (feladatlap, ellenőrző dolgozat, témazáró) csak abban az esetben értékelhető 

érdemjeggyel, amennyiben azt értékelve a gyermekek visszakapják, javítják, elvégzik a 

megfelelő korrekciókat. Az írásbeli beszámolókat (dolgozatok, felmérések, stb.) legkésőbb 

két hét elteltével értékelve vissza kell adni a tanulónak. 

A különféle feladatlapokat, felméréseket, amelyek az osztályozás tárgyát képezték, egy évig 

meg kell őrizni.  

A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknél a szóbeliség domináljon. 

Egy tanítási napon ugyanabban a tanulócsoportban nem lehet kettőnél több felmérést, 

témazáró dolgozatot íratni. 

Hosszabb tanítási szünetet követő tanítási napon felmérést, témazáró dolgozatot nem íratunk. 

Az osztály teljesítményét szóban értékeljük.  

 

g. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

Osztályozó és javítóvizsga az iskola igazgatója által meghatározott időpontban történik. 



Az osztályozó vizsgák tervezett időpontja magántanuló esetében június 15. és 20-a között, 

javítóvizsga esetén augusztus 21. és 30-a között.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• ha mulasztásai miatt évközben érdemjeggyel nem volt értékelhető, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

• a tanuló év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát. 

 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

A vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák 

időpontjáról a vizsgázót, illetve törvényes képviselőjét írásban kell tájékoztatni. Az 

osztályozó vizsga egy adott tantárgy, adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik.  

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

 

• a tanév végén – legfeljebb kettő tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

• az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik. 

 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi.  

• A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, a mulasztás miatti osztályozó vizsga esetén az engedély 

megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása 

céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben 

meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a 

bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, 

valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  

• A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 

napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, 

akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon 

belül továbbítja a kormányhivatalnak. A kormányhivatal által szervezett független 

vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, 

továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei. 

 

Alsó tagozat 
 

Magyar nyelv és irodalom 

 

1. évfolyam 



 

A tanuló érthetően, összefüggő mondatokban beszéljen, legyen tisztában a szóbeli 

kommunikáció legalapvetőbb szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg a felnőttek és társai 

szóbeli közléseit, az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Aktivizálja szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. 

Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a 

memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen életkorának megfelelő szókinccsel. Ismert 

és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója 

segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és 

alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j 

hangot 15–20 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti 

érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az 

anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

 

2. évfolyam 

 

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 számú szókinccsel. Ismert és 

begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója 

segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és 

alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j 

hangot 25–30 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. Megfelelően 

alkalmazza a mondatvégi írásjeleket a megismert (kijelentő, kérdő) mondatfajták esetén. 

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti 

érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az 

anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

 
3. évfolyam 

 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a 

szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös 

élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő 

szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen 

fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel 

irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A 



könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az 

ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Adott vagy választott témáról 5–7 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja 

felül, szükség esetén javítsa.  
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke 

legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi 

képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, 

harmonikusan fejlődjön. 

 

4. évfolyam 

 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a 

szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös 

élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő 

szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen 

fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel 

irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A 

könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az 

ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje 

fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja 

felül, szükség esetén javítsa.  
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke 

legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi 

képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, 

harmonikusan fejlődjön. 
 
Matematika  

 
1-2. évfolyam 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

• Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 

• Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 



• Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, 

megnevezése. 

• Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

• Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

Számtan, algebra 

• Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete. 

• Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

• Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok 

   nagyság szerinti összehasonlítása. 

• Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

• Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. 

• Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

• Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

• A műveletek sorrendjének ismerete. 

• Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

• Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

• Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

• Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 

• Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

Geometria 

• Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

• A test és a síkidom megkülönböztetése. 

• Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

• Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

• A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: 

cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. 

Mérőeszközök használata. 

 

Valószínűség, statisztika 

• Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

 
3-4. évfolyam 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

• Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

• Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. 

• Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

• A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

• Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

 

Számtan, algebra 



• Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték 

fogalma 10 000-es számkörben. 

• Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

• Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, 

lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. 

• Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben. 

• Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

• A matematika különböző területein, az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

• Fejben számolás százas számkörben. 

• A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

• Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek 

tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása. Műveleti 

sorrend ismerete, alkalmazása. 

• Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű, 

számmal írásban. 

• Műveletek ellenőrzése. 

• Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, 

ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

• Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

• Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok 

felismerése, készítése. 

• Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 

• A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

 

Geometria 

• Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.  

• A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Átváltások 

szomszédos mértékegységek között. 

• Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

• Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, 

felismerésük, jellemzőik. 

• Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

• A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

• Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. 

• Gömb felismerése. 

• Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, 

színezéssel.  

• Négyzet, téglalap kerülete. 

• Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. 

 

Valószínűség, statisztika 

• Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak értelmezése.  

• Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

• Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos 

tapasztalati ismerete. 

 



Informatikai ismeretek 

• Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata. 

• Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

• Együttműködés interaktív tábla használatánál. 

 

Angol nyelv 

 
4. évfolyam 

 

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján 

egyszerű párbeszédet folytat társaival. 

Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 

 

Környezetismeret 

 
1-2. évfolyam 

 

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. Az 

egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása.  

Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása. 

Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése. 

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások 

felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel 

kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.  

Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása 

tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. 

Mesterséges és természetes anyagok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése. 

Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek 

kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Ok-okozati összefüggések 

keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára. 

 

3-4. évfolyam 

 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges 

fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő 

helyzetekben. 

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése. 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok 

szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, 

illetve felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az 

élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

Egy természetes életközösség bemutatása. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos 

felelős fogyasztói magatartás ismerete. 



Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének 

ismerete.  

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a 

problémák megoldásában. 

 

Hit- és erkölcstan 

 

1. évfolyam 

 

Legyen a gyermeknek élményszerű fogalma Istenről mint gondviselő Atyáról, s ezt tudja is 

kifejezésre juttatni a maga értelmi-érzelmi szintjén. Ismerje és tudja elmondani Jézus életének 

főbb eseményeit kisebb segítséggel. Váljék tudatossá a gyermekben, hogy Jézus az Atya 

küldötte. Ismerje a karácsony, húsvét, pünkösd ünnepeinek tartalmát. Ismerje és értse a 

legelemibb vallási jeleket, szimbólumokat. Ismerje és szeresse az egyházat mint Isten népét, a 

Jézus Krisztusban hívők nagy családját, amelynek látható feje a római pápa. Ismerje a 

templom főbb liturgikus tárgyait, s tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni, illetve 

a közös liturgiában részt venni. Tudja az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi 

énekeket.  

 

2. évfolyam 

 

Ismerje a tanuló Jézus nyilvános működésének főbb eseményeit. Tudjon elmondani egy-egy 

evangéliumi történetet. Ismerje Jézus megváltói szerepét, tevékenységét. Ismerje a keresztség 

szentségét. Ismerje a szentmise fő részeit. 

 

3. évfolyam 

 

Ismerje a tanuló Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását. Sajátítsa el a 

bűnbocsánat szentségével és az oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tudja fejből a 

tízparancsolatot. Ismerje a négy evangélium szerzőjét, az evangéliumok sorrendjét. Tudjon 

fejből idézni legalább 20 evangéliumi részből egy-egy verset. Ismerje Jézus új parancsát. 

 

 

4. évfolyam 

 

Tudják elmesélni a hallott ószövetségi történeteket. Tudják az olvasmányok végén szereplő 

szentírási idézeteket könyv nélkül. Ismerjék az erény és a bűn fogalmát, a három isteni erényt, 

azok jelentőségét az ember életében. Ismerjék meg a legfőbb erényeket az ószövetségi 

történetek kapcsán. Tudják a négy sarkalatos erényt. Ismerjék a főbűnöket, illetve az ezekkel 

ellentétes erényeket. Ismerjék az ószövetség népének Isten által kiválasztott kiemelkedő 

személyeit. Tudják hitünk fő igazságait.  

 

Felső tagozat 

 
Magyar nyelv és irodalom 

 
5-6. évfolyam 

 



A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, 

adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, 

rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes 

önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, 

SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, 

írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a 

szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési 

stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az 

információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, 

hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, 

névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk 

kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni 

is. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is 

alkalmazni. 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete 

említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja 

fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget 

a prózától. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, 

hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes 

egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes 

értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri 

csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai 

szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű 

cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, 

melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, 

tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert 

témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető történetben párosítani 

tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa 

jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa 

közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb 

meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, 

dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű 

felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és 

álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

 

7-8. évfolyam 

 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a 

mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja 

értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni, 

ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti 

mások cselekvésének mozgatórugóit. 



Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg 

szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az 

olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

állításait indokolni. 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza 

az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti 

írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 

mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe tud 

sorolni, és a mű nemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző regénytípusok műfaji 

jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. 

Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján 

(elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a 

megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, 

meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a 

zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít 

képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő 

szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). 

Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep 

különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a 

drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, 

konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt 

művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud 

támaszkodni. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, 

rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, 

komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, 

amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, 

helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.  

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és 

elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően 

statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó 

műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi 

szintje, az önálló, kritikus attitűd. 

 

 

Matematika 

 

5-6. évfolyam 

 
Gondolkodási és megismerési módszerek 

• Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

• Két véges halmaz közös részének,része két véges halmaz uniója uniójának felírása, 

ábrázolása. 



• Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

• Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

• Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

• Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

• Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

 

Számtan, algebra 

• Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

• Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

• Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

• A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata. 

• Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti 

sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

• Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével 

összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között). 

• Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

• A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

• Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök 

kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása. 

• A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek 

ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai 

kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

• Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon 

választott módszerrel. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

• Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a 

leolvasása. 

• Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, 

megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 

• Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

• A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos 

szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

• Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos 

egyenesek. 

• Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 

• A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

• Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

• A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

• A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek 

térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

 

Valószínűség, statisztika 



• Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

• Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

• Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

 

7-8. évfolyam 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

• Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

• Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

• Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek 

értelmezése egyszerűbb esetekben. 

• Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

• Fa gráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 

•  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, 

zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény 

becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése. 

• Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

• A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása 

feladatmegoldás során. 

• A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös 

többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

• Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú 

kifejezés szorzása egytagúval. 

• Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

• Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből 

vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. 

A megoldás ábrázolása számegyenesen. 

• A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, 

természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

• Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

• Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

• Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak 

alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

• Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról 

adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása 

különböző típusú grafikonon. 

 

Geometria 

• A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos 

szerkesztéseket végezni. 



• Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső 

és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását 

alkalmazza a feladatok megoldásában. 

• Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és 

nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

• A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

• Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 

feladatokban. 

• A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) 

térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló 

testek térfogatát, űrmértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

• Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok 

kiszámítása. 

• Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a 

biztos és a lehetetlen eseményt. 

• Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

• Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási 

területének, eredményének megnevezése. 

 

Angol nyelv 

 
5. évfolyam 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

• ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel 

válaszol;  

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

• ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr.  

•  

Beszédkészség 

A tanuló 

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  

• tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;  

• megértési probléma esetén segítséget kér.  

 

Olvasott szöveg értése 

• A tanuló 

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  

• ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt 

megtalál;  

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti.  

 

Íráskészség 

A tanuló 



• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen 

leír;  

• egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 

 

6. évfolyam 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

• utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 

megért;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti. 

 
Beszédkészség 

A tanuló  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

• jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

• kérdéseket tesz fel;  

• megértési probléma esetén segítséget kér;  

• tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 

fontos információt megtalál; j 

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megért. 

Íráskészség 

A tanuló  

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

• egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

• egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 

 

7. évfolyam 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

• megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűri;  



• jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. 

 
Beszédkészség 

A tanuló  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

• egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

• kérdéseket tesz fel,  

• eseményeket mesél el;  

• megértési probléma esetén segítséget kér;  

• részt vesz egyszerű párbeszédben,  

• beszélgetést kezdeményez, befejez. 

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 

megtalál;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti;  

• egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

• ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

 
Íráskészség 

A tanuló  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

• egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

• egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  

• ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír 

 

8. évfolyam 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

• utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos 

információt kiszűr; 

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti;  

• ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;  



• jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben 

képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

• egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

• kérdéseket feltesz,  

• eseményeket elmesél;  

• megértési probléma esetén segítséget kér;  

• egyszerű párbeszédben részt vesz;  

• fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

• ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos 

információt megtalál;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti; 

• egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 

kikövetkezteti;  

• jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.  

 
Íráskészség 

A tanuló  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

• egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

• egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

• ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas 

szöveget ír;  

• kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

 

Történelem 

 

5-6. évfolyam 

Az ókori, középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű 

megismerésével az egyetemes emberi értékek elfogadása, a családhoz, a lakóhelyhez, a 

nemzethez, vallási közösséghez való tartozás élményének személyes megélése. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a 

munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. A korábbi 

korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása. 



A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 

amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 

közjó, a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 

megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 

megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 

mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők 

együttesen befolyásolják. 

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek 

létfenntartását. Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés 

és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek 

alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség 

összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.  

Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben 

összekapcsolódnak. Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak 

feldolgozása során. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen 

képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők 

csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek 

megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges 

kulcsszavakat, cselekedeteket.  

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, 

különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és 

értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 

kiselőadást tartani. 

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai 

számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket 

megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni 

vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 

vételére. 

7-8. évfolyam 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti 

azonosságtudat kialakulása. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. 

technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi 

tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 

azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 



A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 

amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 

közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani 

ellentétes értékelésre. 

Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb 

jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. 

Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-

egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 

 Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, 

történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő 

fontosabb történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 

közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási 

körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok 

széleskörű rendszere épült ki. 

Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi 

mozgalmak és dokumentumok. 

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és 

lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel 

hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 

tagjainak tekintendők. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek 

alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani 

a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, 

terrorizmust, munkanélküliséget. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen 

képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.  

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert 

jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és 

kulcsszavakat.  

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket 

megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, 

kiselőadást tartani, illetve érvelni. Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, 

tudja azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 

kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 

vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat, 

valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit. 

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és 

kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát. 



Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve 

egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási 

lehetőségeket. 

 

Természetismeret 

 

5-6. évfolyam 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, 

jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából  

Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. 

Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges életvitel 

szokásrendszere. 

Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete 

irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen 

embertársaival empatikus és segítőkész. 

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 

Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi 

erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő 

kölcsönhatásokról. 

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül 

élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a 

környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti 

összefüggéseket. 

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek 

jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. 

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek 

védelmére. 

Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. 

Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon 

hozzá a fenntartható fejlődéshez.  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban 

biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni. 

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével 

legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási 

módszerei. 

Biológia 

 

7-8. évfolyam 

 

A tanuló ismerje Magyarország legfontosabb nemzeti parkjait és a lakóhelyén vagy annak 

közelében található természeti értékeket (védett növények és védett természeti értékek). 

Legyen tisztában a környezet-egészségvédelem alapjaival, a gyógy- és fűszernövényeknek a 

szervezetre gyakorolt hatásával. 

Tudja, hogy milyen szerepe van a biológiai információnak az önfenntartásban és 

fajfenntartásban. 

Értse a család szerepének biológiai és társadalmi jelentőségét. 

Értse, hogy a párkapcsolatokból adódnak konfliktushelyzetek, és legyen kész azokat 

megfelelő módszerekkel kezelni.  

Tudja a tanult nem sejtes és sejtes élőlényeket összekapcsolni az emberi szervezet 

működésével, értelmezze azokat az élőlények és környezetük egymásra hatásaként. 



Legyen tisztában saját szervezete működésének alapjaival. 

Értse és tudja bizonyítékokkal alátámasztani, hogy az élővilág különböző megjelenési formáit 

a különböző élőhelyekhez való alkalmazkodás alakította ki. 

Legyen világos számára, hogy az ember a természet része, és ennek megfelelően cselekedjen. 

Tudja, hogy az életmóddal nagymértékben befolyásolhatjuk szervezetünk egészséges 

működését. Tekintse az egészséget testi, lelki szociális jóllétnek. 

Kerülje az egészséget veszélyeztető anyagok használatát, tevékenységeket. 

Tudjon sérültet, beteget alapvető elsősegélynyújtásban részesíteni. 

Empátiával viszonyuljon beteg és fogyatékkal élő társaihoz. 

Tudjon egyszerű kísérleteket, vizsgálódásokat elvégezni, csoportmunkában és önállóan 

infokommunikációs eszközök segítségével beszámolókat készíteni, szemléltető anyagot 

összeállítani, adatokat elemezni és valós problémákra megoldásokat javasolni. Tanári 

irányítással tudjon projektmunkát végezni. 

 

Kémia 

 

7-8. évfolyam 

 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem, 

vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai 

egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, 

módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület 

tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló 

anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 

Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. 

Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet 

kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság 

kapcsolatát. 

Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a 

halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető 

különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt 

keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az 

infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 

Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó 

problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból 

jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 

Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával 

kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével 

kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában. 

 

Fizika 

 

7. évfolyam 

A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. 

Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, 

ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt. 



Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, 

célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. 

Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 

Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi 

háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését. 

Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére. 

Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben 

kulturáltan vitatkozni. 

A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. 

Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud 

lépni.  

Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika, 

értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából. 

Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. 

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos 

ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések 

felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket. 

Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is 

lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat. 

Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a 

fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait. 

Képes legyen a sebesség fogalmát különböző kontextusokban is alkalmazni. 

Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és 

ezt konkrét példákon el tudja mondani. 

Értse meg, hogy a gravitációs erő egy adott testre hat és a Föld (vagy más égitest) vonzása 

okozza. 

Képes legyen a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben az erő 

és a felület hányadosaként. 

Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a 

közegben. 

Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb és szilárd anyagokban a 

legnagyobb. 

 

 

8. évfolyam 

 

A tanuló rendelkezzen elemi ismeretekkel az elektromosságtan témakörében, legyen tisztába 

az alapvető baleset-megelőzési szabályokkal. 

Legyenek ismeretei az egyszerű áramkörök kapcsolási elemeiről 

Ismerje a hálózati elektromos energiahálózat működésének alapjait, legyen képes a 

környezetében található fogyasztók energiafelhasználását megbecsülni, ismerje és tudja 

értelmezni, ellenőrizni a közüzemi energiaszámlákon feltüntetett adatokat. 

A tanuló magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a 

hőmennyiséghez kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták 

elnevezését. Ismerje fel a hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének 

kapcsolatát. 

Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. 

Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával. 



A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat 

azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti 

különbséget. 

A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait 

és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és 

az ellenérveket csoportosítsa és azokat a vita során felhasználja. 

Képes legyen a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben az erő 

és a felület hányadosaként. 

Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 

Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a 

közegben. 

Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb és szilárd anyagokban a 

legnagyobb. 

Ismerje az áramkör részeit, képes legyen egyszerű áramkörök összeállítására, és azokban az 

áramerősség mérésére. 

Tudja, hogy az áramforrások kvantitatív jellemzője a feszültség. 

Tudja, hogy az elektromos fogyasztó elektromos energiát használ fel, alakít át. 

A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 

Tudja, hogy az elektromos energia bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet. 

 
Földrajz 

 

7-8. évfolyam 

 

A tanulóknak legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal 

szomszédos országok természet- és társadalom-földrajzi sajátosságairól, lássák azok térbeli és 

történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. 

Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, 

erőforrásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek 

tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és 

törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és 

megfogalmazására az egyes földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti 

jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes 

országok, országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az 

egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. 

Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-

gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. Értsék, hogy a 

hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy regionális 

folyamatokkal függenek össze.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a 

lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a 

Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, 

hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.  

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen 

kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak tájékozódni a 

földtörténeti időben, ismerjék a kontinenseket felépítő szerkezet-domborzati egységek 

kialakulásának időbeli rendjét. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és 



gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére, 

különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú információk 

gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális 

ismereteiket. Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, 

földrészeket, országokat és tipikus tájakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni és értelmezni a 

leolvasott adatokat. Szerezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfiai 

fogalmakkal kapcsolatban elvárható tudás: tényleges és viszonylagos földrajzi helyzetük, 

fekvésük megfogalmazása; megmutatásuk különböző tartalmú és méretarányú térképeken; 

kontúrtérképen való felismerésük és megnevezésük; földrajzi-környezeti tartalmak hozzájuk 

kapcsolása. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi 

életben, a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más 

tantárgyak tanulása során is. 

 

Hit- és erkölcstan 

 
5. évfolyam 

 

A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban. Ismerje az 

egyházi év fogalmát, a szentmise teológiáját alap szinten és liturgiáját, a hét szentség és a 

szentelmények liturgiáját. Tudja, mit, mikor, hogyan és miért ünneplünk az egyházban. 

Ismerje a liturgikus cselekmények, helyek, idők, kellékek, színek jelképrendszerét.  

 

6. évfolyam 

 

Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházara vonatkozó fogalmakat a többi vallás 

fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét, célját, 

szervezeti felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje, 

hogyan valósította és valósítja meg ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban. 

 

7-8. évfolyam 

 

Ismerje meg a tanuló az Ószövetség legfontosabb, hitünket meghatározó és érintő részeit, 

tudatosítsa, hogy e könyvekben a választott népnek az az élménye, hogy az üdvösséget ígérő 

Isten nem hagyja magára népét, vallási drámákban, sajátos műfajokban és jelképekben 

fogalmazódik meg. Sajátítsa el a bibliai exegézis alapelemeit, és a mondanivalót tudja saját 

korára, önmagára, Isten közöttünk végbevitt üdvözítő tevékenységére alkalmazni. 

Ismerje meg a tanuló az újszövetségi könyveket: az evangéliumokat, az Apostolok 

Cselekedeteit és a leveleket. Tudatosítsa, hogy a sajátos műfajokban és igehirdetői céllal 

megfogalmazott újszövetségi vallási drámák arról tanúskodnak, hogy Jézus követői 

élményszerűen meggyőződtek arról: mesterük a megígért Messiás, s az ember üdvössége 

érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház által közvetített 

tanításában és az eukharisztiában jelen van. 

 

Hon-és népismeret 

 

5. évfolyam 

 

A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos 

gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles 



személyeit. A tanulási folyamatban kialakul az egyéni, családi, közösségi, nemzeti 

azonosságtudatuk. 

Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család 

felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A megszerzett ismeretek birtokában 

képesek lesznek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat. 

Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, 

közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon 

elsajátítják egy-egy jeles nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a 

társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket. 

Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és 

népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a tanulók számára, hogyan függ össze egy táj 

természeti adottsága a gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus 

kapcsolatban az ember a természettel. 

 

Informatika 

 

5-6. évfolyam 

 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

• ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 

használni; 

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

• tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; 

• tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat 

használatának szabályait; 

• ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

• ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a 

leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; 

• használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 

• ismerje egy bemutató készítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni; 

• ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

• segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon 

különféle adatbázisokban keresni; 

• tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 

elhelyezni.  

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

• legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 

• ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

• képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

• tudjon egyszerű programot készíteni; 

• legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

• a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 

A tanuló az 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; 

• legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

• legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

• ismerje a netikett szabályait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

• ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

• ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

• ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

• ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

• szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

• a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott 

forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 

• konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz 

szükséges információkat; 

• el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár 

szolgáltatásait. 

 
7-8. évfolyam 

 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

• ismerje meg a különböző informatikai környezeteket; 

• tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

• segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

• tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

• tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás 

alapján elkészíteni; 

• tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

• ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

• tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

• lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

• ismerje és használja az algoritmus leíró eszközöket; 

• ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

• tudjon kódolni algoritmusokat; 

• tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

• ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

• legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 



• legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

 

A tanuló az infokommunikációs témakör végére 

• legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

• legyen képes az információ értékelésére; 

• legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

• tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

• használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

• ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

• ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 

• ismerjen megbízható információforrásokat; 

• legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

• ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

• ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

• ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit; 

• ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

• legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

• a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns 

forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

• a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 

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

szövegalkotás); 

• egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan 

végrehajtani. 

 

h. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók 

létszáma: 
 

1. osztály: 24 fő 

2. osztály: 21 fő 

3. osztály: 24 fő 

4. osztály: 22 fő 

5. osztály: 26 fő 

6. osztály: 22 fő 

7. osztály: 11 fő 

8. osztály: 20 fő 

 

Alapfokú Művészeti Iskolai közzétételi lista 
 



i. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai 

végzettsége és szakképzettsége:  

 
 

Tanított tantárgy Szak Beosztás Egyéb 

szolfézs karvezetés szakos tanár tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

főállású 

néptánc táncos és próbavezető néptánctanár óraadó 

népi hegedű okleveles népzenetanár 

(népi vonós) 

tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

főállású 

zongora zongoratanár, 

kamaraművész 

tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

főállású 

gitár gitártanár tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

főállású 

duda okleveles népzenetanár tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

főállású 

népi furulya okleveles népzenetanár tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

főállású 

tekerő okleveles népzenetanár tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

főállású 

népi ének ének-zene népzene 

szakos tanár 

tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

főállású 

citera okleveles népzenetanár tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

félállású 

koboz okleveles népzenetanár tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

félállású 



képzőművészet vizuális és 

környezetkultúra tanár 

tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

részmun

kaidő, 

tanít az 

általános 

iskolába

n is 

fuvola, klasszikus furulya fuvolatanár, 

kamaraművész 

tanár 

alapfokú 

művészetokta

tásban 

főállású 

 

 

j. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, 

iskolai végzettsége és szakképzettsége: 

1 fő hangszerkarbantartó: hangszerkészítő, hangszerkarbantartó végzettséggel. 

k. térítési díj: 

zeneművészeti ág: 12000 Ft/félév 

képzőművészeti és táncművészeti ág: 12000 Ft/félév 

l. Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és 

a továbbképző évfolyamok száma: 
 

           E1, E2,A1, A2, A3, A3, A4, A4, A5, A6, T1, T2 

 

m. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, 

rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való 

részvétel 
 

Csehországi dudafesztivál minden év augusztusában, tihanyi bourdon zenei tábor 

minden év július végén, országos népzenei verseny kétévente, Dunakanyar 

Népművészeti Verseny évente, népzenei koncertek a Vigadóban, a Fonóban, a 

Hagyományok Házában, a Művészetek Palotájában. 

 

n. A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért 

eredmények 
 

Országos népzenei versenyek: arany és ezüst minősítések. 

 

o. Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai: 
 

- Hagyományőrző nap 

- Tanári koncert 

- Tanszaki koncertek 

- Mesekoncert 

- „Varacskos röfögés”-ek, a néphagyomány zenés, énekes, 

néptáncos estéi 

- húsvéti tojásírás a gyimesi asszonyokkal 

- Hangos Búzaszem 



- táncházak (Mihály napi táncház, András napi bál, farsang, és 

alkalmi táncházak) 

 

p. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:  
 

A városi ünnepeken és rendezvényeken való részvétel. Évenkénti tervezés, 

beosztás alapján. Tanulói és tanári műsorokkal. 

 

q. Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói 

létszáma: 
 

Klasszikus zeneművészeti ág: 3 csoport 55 fő. 

Népzenei művészeti ág: 7 csoport 123 fő 

Táncművészeti ág: 1 csoport 10 fő. 

Képzőművészeti ág: 1 csoport 9 fő. 


