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1. AZ ISKOLA ALAPADATAI: 
 

Az intézmény neve: Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Az intézmény székhelye, címe: 8066 Pusztavám, Bajcsy-Zs. u. 10. 

Telefon:  06 22 577-027 

E-mail:  titkarsag.iskola@pusztavam.hu 

Az intézmény vezetője: Kovács Géza István igazgató 

Az intézmény fenntartója: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Az intézmény OM-azonosítója: 203347 

 

 

2. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 
 

Bevezető 

 

Jelen házirendet iskolánk diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján az 

intézmény igazgatója készítette el, s terjesztette elfogadásra az SZMK és a diákönkormányzat 

egyetértésével a nevelőtestület elé. 

Az aláírásokkal hitelesített Házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára, 

dolgozójára és a szülőkre nézve kötelező. 

 

2.1 A Házirend jogi háttere 
 

- Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 229/2012 Kormány rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- 2012. évi CXVIII. Törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 

módosításáról 

- 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről 

- 23/2004 OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről 

mailto:titkarsag.iskola@pusztavam.hu
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- 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

 

A Házirend egyéb forrásai 

- az intézmény korábbi házirendje 

- az intézmény pedagógiai programja 

- a nevelőtestület oktató-nevelő célkitűzései 

- diákjogi charta 

- SZMSZ 

 

2.2 A Házirend hatálya  
 

Személyi hatálya 

- A házirend vonatkozik minden iskolahasználóra, iskolába járó tanulóra, a tanulók szüleire, 

pedagógusokra, és iskolai alkalmazottakra. 

 

Időbeli hatálya: 

- A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskolánk ellátja az 

intézményünkbe járó gyermekek, tanulók felügyeletét. 

- A házirendben foglalt szabályokat az elfogadását követő módosításig kell alkalmazni. 

 

Területi hatálya: 

A házirend területi hatálya kiterjed: 

- az iskola teljes területére (épületek, udvarok), az ahhoz kapcsolódó területekre 

- az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedésre 

- az iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – 

rendezvényekre 

 

2.3. A Házirend, mint jogi norma 
 

Iskolánk házirendje helyi jogforrás, melynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely 

az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő oktató munka végzését és a 

kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják. 
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A házirend a közoktatási törvény felhatalmazása alapján összeállított intézményi, iskolai belső jogi 

norma. 

- Jogszabály felhatalmazása alapján szabályozza az iskolai élet egyes területeit 

- Megalkotása a közoktatási törvényben meghatározott eljárási rendben történik 

- Nyilvános, minden érintett megismerheti 

- A házirendben előírt szabályok betartása kötelező, megszegésük jogkövetkezményt von maga után 

(jogszerű szankció, büntetés jogszabály alapján) 

- Rendelkezései alapján hozott döntések ellen jogorvoslattal lehet élni. 

 

2.4. A házirend feladata 
 

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az 

intézmény: 

- törvényes működését, a közösen elfogadott szabályok, belső jogi normák megtartásával, 

- közösségi életének szervezését, 

- pedagógia programjában megfogalmazott célok megvalósítását, 

- az oktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását, 

- szabályozzák az iskolahasználók, de főként a gyermekek, tanulók egymással való 

kapcsolatát, 

- kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és 

kollektív jogok érvényesülését (de nem az iskola munkájának rovására) 

 

2.5. A házirend nyilvánosságra hozatala       
 

A házirend előírásai nyilvánosak. Az elfogadástól számított 30 napon belül kell nyilvánosságra 

hozni, melyről az intézmény igazgatója köteles intézkedni. 

Minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 

- tanári szobában 

- igazgatói szobában 

- iskolai könyvtárban 

- osztályfőnököknél 

- az iskola honlapján 
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A házirendből 1-1 példányt kapnak 

 

- az intézmény vezetői 

- a Szülői Munkaközösség vezetője 

- beiratkozáskor a szülők, elektronikus formában (e-mail) 

- az iskola fenntartója  

- Pusztavám Község Önkormányzata 

- Pusztavám Község Nemzetiségi Önkormányzata 

- irattár 

 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásait minden osztályfőnöknek ismertetnie kell:  

- osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal 

- szülői értekezleten a szülőkkel 

- diák önkormányzati gyűlésen a képviselőkkel 

 

2.6. A házirend elfogadásának szabályai 
 

A házirend tervezetét a diákönkormányzat véleménynyilvánítása mellett az iskola igazgatója készíti 

el. 

Véleményüket, javaslatukat küldötteik útján juttatják el az iskola igazgatójához, aki a véleményeket 

egyezteti, összesíti. 

Az iskola igazgatója, a tantestület, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség véleményének, 

javaslatainak figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A tervezetet véleményezi 

az SZMK és a diákönkormányzat vezetősége, majd a Házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el. 

 

Ha véleményezési jog gyakorlói (SZMK, diákönkormányzat) közül bármelyikük nem ért egyet a 

Házirend tartalmával, vagy annak egyes részeivel, akkor véleményüket ki kell fejteniük. 

A vitatott kérdést, módosítást a nevelőtestületnek 30 napon belül újból kell tárgyalnia, s vagy 

módosítja álláspontját, vagy pedig fenntartja azt. 

Vitás esetekben 9 fős bizottságot kell létrehozni a kérdések végleges rendezésére. (3 fő 

tantestületből, 3 fő fenntartó részéről, 3 fő a DÖK v. SZMK részéről) 

 

A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind véleményezési jog gyakorlását. 

(A házirendet az intézmény nevelőtestülete részéről az igazgató, véleményezési gyakorlók részéről a 

diákönkormányzat képviselője írja alá.) 
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A házirendet a fenntartó hagyja jóvá, írásban, 30 napon belül fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

keretében. 

A házirendről tájékoztatást kérhet minden érintett az iskola igazgatójától, osztályfőnöktől a nevelők 

fogadó óráján vagy - ettől eltérően - előre egyeztetett időpontban. 

A jogszabályok évközi változásairól az igazgató tájékoztatja a diákokat és a szülőket. 

 

2.7. A házirend felülvizsgálata, módosítása 
 

2.7.1 Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha: 

- jogszabályi változások következnek be 

- az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, SZMK együttesen igényt tartanak erre. 

 

2.7.2 Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév 30. napjáig javasolhatja 

(nem kötelező jellegű): 

- az iskola igazgatója, 

- a nevelőtestület, 

- az SZMK, 

- a diákönkormányzat iskolai vezetősége 

 

2.7.3 A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az 

intézmény igazgatójának. 

 

2.7.4 A felülvizsgálatot a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, 

elfogadás), s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell. 
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3. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 
 

Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja: 

 

- hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje iskolája múltját, s ápolja annak 

hagyományait 

- az iskola használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény Pedagógiai Programjában 

megfogalmazott célokat, normákat 

- tanulóink fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék iskolánk jó hírnevét, s 

tartsák be a kulturált viselkedés szabályait 

- az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, 

tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára. 

 

4. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

 

4.1.Tanulói jogok gyakorlása  
 

 Tanuló (k) jogai 

 

- A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

- A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell 

számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki 

fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

- A tanulónak joga, hogy intézményünkben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák, iskolai tanulmányi rendjét és szabadidős tevékenységét az étkezési lehetőség 

biztosításával, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák. 

- A gyermek a tanuláshoz való jogát a tanulói jogviszony keretében gyakorolhatja. Tanulói 

jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanulói jogviszonnyal összefüggő jogok és kötelességek 

alanya a tanuló, de a tankötelezettséggel kapcsolatos tanulói kötelezettségek elmulasztásáért a szülő 

felelős.  

- A tanuló joga, hogy hozzájusson jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a 

jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Az első tanítási napon az osztályfőnök a Házirend 

ismertetése során teszi ezt meg a továbbiakban, a Házirend a kifüggesztett helyeken olvasható. 
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- A tanuló joga, hogy részére a nevelés-oktatás során tájékoztatást nyújtsanak, az ismeretek közlése 

történjék tárgyilagosan, többoldalúan. 

- A tanuló joga, hogy kulturált formában tájékozódjon személyével, tanulmányai előmenetelével, 

érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, az iskolai élettel kapcsolatosan.  

A tanulás és az iskolában végzett munka a diák személyes felelőssége, melyet értékelni a tanárnak 

joga és kötelessége. A szülőnek joga ezen értékelést megismerni, a tanár pedig jogosult a szülő 

értesítését kezdeményezni. 

 

Az első tanév megkezdésétől a tanuló joga, hogy  

 

- adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön 

- válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások, pedagógusok közül, melynek szabályait a 

Pedagógiai Program részletesen tartalmazza. 

- A helyi tantervben rögzített óraterv tartalmazza a szabadon választható órakeret tantárgyi 

felhasználását. A helyi tanterv választásáról az első évfolyamra beiratkozó tanuló szülei 

beiratkozáskor, az iskola további tanulónak szülei minden év május 20-ig „Szülői nyilatkozatban” 

döntenek. További tudnivalók lásd Pedagógiai Programban. 

- Részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, 

rendezvényeken, versenyeken. Érdeklődési körének megfelelően válasszon a foglalkozások, 

szakkörök közül. A tanuló e lehetőségekről az évnyitón, valamint a tanév első napjaiban a 

szaktanárokon, osztályfőnökön keresztül értesül. A tanuló írásban (a szülő beleegyezésével) a felelős 

tanároknál jelentkezhet a választható foglalkozásokra. A jelentkezés 1 tanévre szól.  

- Részt vegyen diákkörök munkájában, kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, 

művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek.  

- A tanuló joga az iskola létesítményeit, eszközeit szervezett formában felügyelettel 

rendeltetésszerűen, a nyitva tartáshoz igazodva használni (könyvtári szolgáltatás, szakkörök, 

sportkörök, DÖK foglalkozás, osztályközösségek programjai esetén). 

- Személyiségi jogait, így etnikai, nemzeti, nemzetiségi jogainak figyelembevételével személyiségét, 

emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak 

számára. E jogának gyakorlásában nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, 

nem veszélyeztetheti a saját, társai, az intézmény alkalmazottai testi épségét. 

- Vallási és világnézeti meggyőződése szerint hit- és vallásoktatásban, erkölcstanoktatásban 

részesüljön. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 

tevékenységétől függetlenül 2013.IX.1-től felmenő rendszerben hit- és erkölcstan oktatást 

szervezhetnek. A hitoktató az iskolával együttműködve tanévkezdéskor meghatározott órarend 
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szerint szervezi az oktatást oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató nevelő 

munkát, valamint mások személyiségét, méltóságát. A hit- és erkölcstan-oktatáson való részvétel a 

tanulók számára önkéntes, egy tanévre szól. 

- A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek joga, hogy integrált nevelésben, oktatásban részesüljön. 

Az illetékes szakértői bizottság által meghatározott fejlesztési területek fejlesztése meghatározott heti 

óraszámú foglalkozásokon történik. Részére differenciált fejlesztést nyújt az iskola. A fejlesztő 

foglalkozásokhoz fejlesztési tervet készít a pedagógus, és évente 1 alkalommal rögzíti a fejlesztés 

eredményét.  

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló joga hogy, fejlesztő foglalkozáson 

vegyen részt. A szakértői bizottság vizsgálata után a szülő és az iskola írásban értesül a vizsgálat 

eredményéről, a fejlesztendő területekről. A fejlesztő foglalkozások iskolai nevelés keretei között 

valósulnak meg. A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság 

véleménye alapján az igazgató egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítheti az értékelés alól 

vagy érdemjegyekkel történő értékelés helyett szöveges értékelés alkalmazható. Részletes leírása a 

Pedagógiai Programban olvasható. 

 

A tanuló joga, hogy 

- állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, különleges 

gondozásban részesüljön 

- életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, melyet 

írásban meghatározott formanyomtatványon kérhet. Szükség szerint az iskola igazgatójától, az 

osztályfőnöktől, ill. a gyermekjóléti szolgálat szakemberétől kérhet nyomtatványt. 

- kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. A tanuló szülei írásban 

kérelmezik az igazgatótól, melyet 15 napon belül az igazgató elbírál, majd írásban tájékoztatja a 

vizsga várható helyéről és időpontjáról a tanuló szüleit. 

- kérje átvételét másik nevelési, oktatási intézménybe. A kérelmet írásban teheti meg a tanuló szülei 

az iskola igazgatója felé, melyre 15 napon belül érdemi választ kapnak. 

- napközi otthonos, vagy tanulószobai ellátásban részesüljön 

- családja anyagi helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tankönyv 

ellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben 

meghatározott költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség 

halasztására, illetve részletekben történő fizetésére. Kedvezményes étkezésben a törvény által 

biztosított módon részesülhet a tanuló. Az erre való jogosultságot a tanévkezdés napjáig a szülőnek a 

törvényben meghatározott dokumentumok fénymásolatával igazolnia kell, valamint felmérőlapon 

írásban köteles jelezni (szülői aláírással) tanévkezdéskor, illetve évközben hónapfordulókor. A 
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napközis, illetve a tanulószobai igények lemondásának módja: írásban, a tanuló ellenőrzőjében vagy 

hivatalos levélben az iskola igazgatója felé történik. 

- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön 

- kötelező iskolaorvosi vizsgálat – évente 1 alkalommal, a páros évfolyamok tanulói 

- fogászati szűrővizsgálat – évente 1 alkalommal, teljes tanulói kör 

- gyógytestnevelésre szoruló tanulók szűrővizsgálata – minden év május 15-ig 

- iskola védőnői szűrővizsgálat – évente több alkalommal, szükség esetén 

 

A tanulók szülei a vizsgálatokról, az ellátásról 7 nappal előbb előzetes felvilágosítást kapnak írásban. 

A hiányzó tanulókat az egészségügyi szolgálat nyilvántartja. Azon tanulók számára, akik a 

szűrővizsgálaton nem vesznek részt, az iskola tanórát biztosít. 

A gyermekorvosi, védőnői vizsgálatokról a szülők a vizsgálatok előtt hozzájáruló nyilatkozatot 

töltenek ki.  

Az iskolaegészségügyi szűrővizsgálatok idejére a tanulócsoportok részére pedagógus felügyeletet 

biztosítunk. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, illetve gyermekjóléti szolgálat és a védőnő tartja a 

kapcsolatot az egészségügyi szervek és az iskola között. A családvédelmi szolgálat pedagógus 

alkalmazottjának elérhetősége az Egészségházban, valamint heti 1 alkalommal kiírás szerint az 

iskolában lehetséges.  

 

A tanuló joga, hogy  

 

- kérdést intézzen pedagógusaihoz, osztályfőnökéhez, intézmény vezetőjéhez, a 

diákönkormányzathoz és tanulmányát érintő, az iskolával kapcsolatos ügyekben, s arra legkésőbb 15 

napon belül érdemi választ kapjon. Kérdését a pedagógussal személyesen vagy előre egyeztetett 

időpontban teheti meg. 

- véleményt mondjon az emberi méltóság tiszteletben tartásával, az iskola működésével, életével, a 

pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások 

emberi méltóságát. Véleményét kifejtheti: osztályfőnöki órán, DÖK ülésen, Diákparlament 

keretében. 

 

A tanuló véleményét nyilváníthatja: 

- osztálytársai magatartás és szorgalom jegyeinek elbírálásában 

a tanulók kitűntetésének, jutalmazásának és büntetésének felterjesztése előtt 

- a szakkörök jellegének meghatározásakor 

- az osztályrendezvények megszervezése előtt 
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- a hetesek és ügyeletesek munkájának megítélése során 

- iskolai programokról, rendezvényekről. 

- javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan diákokat érintő kérdésekben. Javaslatát 

elmondhatja osztályfőnöki órán, DÖK ülésen. Arra a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi 

választ kapjon. 

- vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, vagy az iskola 

igazgatójától 

- az oktatási jogok biztosához forduljon 

- a tanuló joga, hogy kérdéseire, javaslataira érdemi választ kapjon. Ezekben az ügyekben 

szaktanárhoz, osztályfőnökéhez, az igazgatóhoz és az iskola fórumaihoz fordulhat szóban és írásban 

egyaránt. Szóbeli kérdésekre lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül választ kell adni, 

írásban benyújtott kérdésre 15 napon belül kell választ adni. A tanuló ugyanígy kérhet tájékoztatást 

az őt megillető jogokról is. Az érdemi választ a tanuló (vagy szülője) – indokolt esetben – írásban is 

kérheti. 

- a tanulónak joga van az iskola életét érintő eseményekről tájékoztatást kapni. Tájékoztatást kaphat 

szóban minden pedagógustól, írásban minden eseményről a programot megelőzően minimum 3 

nappal.    

- személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

- a tanulók és a szülők jogainak érvényesítése viszont nem sértheti a tanárok, az iskola dolgozóinak 

méltóságát, emberi jogait, különös tekintettel a személyiségi és a jó hírnévhez való jogra. Ezek 

megsértése esetén az iskola vezetése haladéktalanul köteles intézkedni a jogsértés megszüntetése 

érdekében, a vétkessel szemben (fegyelmező) intézkedést és büntetőeljárást is kezdeményezhet. 

 

4.1.1.Tanulói jogok érvényesítése az iskolában  

 

Érdekegyeztetés, érdekképviselet, DÖK joggyakorlatának rendje 

A tanulók minden tanév első napján az osztályfőnöki óra keretében tájékoztatást kapnak a tanulói 

jogok érvényesítéséről. Ezen kívül szükség esetén év közben osztályfőnöki órákon kaphat 

lehetőségeiről felvilágosítást a tanuló. 

A tanulókat közvetlenül érintő igazgatói, nevelőtestületi döntések előkészítő szakaszában az 

iskolavezetés kikéri a DÖK véleményét, javaslatát. 

Az intézmény a jogsérelmek és az érdeksérelmek kezelésére jogorvoslati fórumrendszert működtet: 

az iskolavezetés kéthetente 1 órában a DÖK rendelkezésére áll. (kérdezés, véleménynyilvánítás, 

javaslattétel, egyetértés) 

- A tanuló jogainak megsértése esetén eljárást indíthat 
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- Írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati Kérelemben le kell 

írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. 

- A panasz érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól számított 15 napon belül az igazgató 

köteles intézkedni, (mint munkáltató, vagy pedig mint intézményvezető), s arról írásban kell 

értesítenie a tanulót. 

- Szóban a tanuló jogainak megsértése esetén igénybe veheti a nyilvánosságot. Elmondhatja 

sérelmeit hetente osztályfőnöki órán, negyedévente diákönkormányzati ülésen, DÖK fórumon. 

- Jogszabálysértés esetén a tanuló, vagy a törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat be az 

igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. 

- A tanuló minden egyéb, az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai 

diákönkormányzathoz fordulhat, melynek intézési módját és rendjét a diák önkormányzati SZMSZ 

tartalmazza. 

- Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni, bárhonnan kap információt az 

iskola ügyeivel kapcsolatosan. 

- A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

 

4.1.2. A magántanulói jogviszony létesítésének feltétele 

 

A tanuló -a jogszabályban meghatározott indokok alapján- kérheti az igazgatótól a magántanulói 

státuszt. 

A tanulót szülői írásbeli kérelem alapján az igazgató felmentheti az iskolai kötelező tanórai 

foglalkozáson való részvétel alól. Kérelmét az igazgató továbbküldi az illetékes Gyermekjóléti 

Szolgálatnak, az intézmény által kiadott vélemény alapján az igazgató jogköre a magántanulói 

jogviszony engedélyezése. Részletes leírása a Pedagógiai Programban olvasható. 

 

4.2. A tanuló kötelessége  
 

- Minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét 

teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A tankötelezettség a tanuló 16 életévének 

betöltéséig tart.  

- A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 

- A tanórákon, választott foglalkozásokon a megjelenés kötelező. 

- A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá az általános iskolában a 

16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon. 
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A tanuló kötelessége, hogy: 

 

- Tartsa tiszteletben az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, és tanulótársai emberi 

méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait.  

- Tanítóit, tanárait ne tegezze. 

- Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást 

ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. 

- Etikusan viselkedjen, így a pedagógusokról, a diáktársakról az iskola belső életét érintő 

kérdésekről, problémákról nyilvános helyeken és fórumokon (utca, buszmegálló, közösségi oldalak) 

nem tárgyalhat.  

- A tanulók első találkozásukkor a napszaknak megfelelő módon köszöntik az iskola dolgozóit. Az 

osztályterembe lépő nevelő vagy más felnőtt köszöntése a napszaknak megfelelően, hangosan 

történik. 

- A tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését, és ellenőrző könyvét mindig hozza 

magával. 

- Az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát, 

órán, ünnepélyeken ne rágózzon. 

- Az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő, szélsőségektől 

mentes legyen, iskolai ünnepélyen viseljen ünneplő ruhát, és iskolai nyakkendőt. 

- Óvja az iskola létesítményeit, berendezéseit, ne firkáljon a padra, vigyázzon az iskola 

felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg az erre 

vonatkozó törvények szerint. 

- Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak ha saját 

magát, társait az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, vagy 

balesetet észlelt. 

- Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 

egészségügyi szűrővizsgálaton. 

- Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, betartsa a balesetek 

megelőzését szolgáló szabályokat. 

- Tanórán viselkedjen fegyelmezetten, figyeljen, törekedjen a megismert viselkedési normák 

betartására. 

- Képességeinek megfelelően, aktívan részt vegyen a tanórai munkában. 

- Ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezze, s várja meg, míg erre az engedélyt megkapja. 

- Tanórán helyét csak tanára engedélyével hagyhatja el. 
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- Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített ellenőrző könyvet a tanuló 

köteles naponta magával hozni, az érdemjegyeket beíratni, a nevelővel aláíratni, más bejegyzésekkel 

együtt láttamoztatni.  

- A tanuló köteles a nevelői bejegyzéseket, s egyéb közléseket 3 napon belül otthon szüleivel 

aláíratni. 

- A tanuló köteles minden tanóra kezdetén az adott órát tartó pedagógusnak átadni mobiltelefonját, 

tabletjét (kiteszi a tanári asztalra), amelyet az óra végén a pedagógus ad vissza. 

- A tanítási óra után a tanulók elpakolnak, rendbe teszik a termet, kiszedik a szemetet, ha szükséges 

felrakják a székeket, majd rendben kivonulnak az osztályból. Tanteremváltás esetén a váltást 

követően lerakják felszerelésüket, és elhagyják a termet.  

- Hiányzás esetén a tananyagot és házi feladatot megkérdezni, a tananyagot pótolni. Hosszabb 

betegség esetén köteles a szaktanárral egyeztetni a pótlás ütemezését, határidejét. 

- Az iskola épülete között a tanulók – baleset megelőzési okokból – csak zárt rendben, nevelői 

felügyelettel közlekedhetnek, továbbá az iskola területét tanítási idő alatt csak nevelői vagy szülői 

felügyelettel hagyhatják el. 

- A tanórákon, a választott foglalkozásokon és a szervezett iskolai programokon való megjelenés 

kötelező, a hiányzásokat igazolni kell. 

- Megismerje az épület kiürítési tervét és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában. 

- Az aulában, valamint a folyosón tilos a futkározás és fogócskázás. 

-Korcsoportok szerinti mosdóhasználat: Alsó tagozat - lenti mosdó 

      Felső tagozat -fenti mosdó 

 

5. PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGE ÉS JOGA 
 

A pedagógus alapvető feladata a tanulók nevelése, oktatása. 

A kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési 

igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

 

Kötelessége különösen, hogy: 

- gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon 

- segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, előmozdítsa a 

közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, azok betartására, 
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egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megbecsülésére, együttműködésre, 

környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat 

- a szülőt rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, magatartásáról 

- a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést 

- a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

- az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját 

szakszerűen megtervezve végezze 

- érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók 

munkáját 

- részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát 

- a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse 

- aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, iskolai ünnepségeken és az 

éves munkaterv szerinti rendezvényeken 

- határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket 

- megőrizze a hivatali titkot 

- az iskola érdekeit szem előtt tartani, az iskola belső életével, a szülőkkel, a diákokkal kapcsolatos 

ügyeket, hivatali titokként kezelni, melyet semmilyen nyilvános helyen és fórumon (közösségi 

oldalakon) nem tárgyalhat meg 

- hivatásához méltó magatartást tanúsítson 

- a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival 

- a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal továbbképzésben részt vegyen 

 

A pedagógust megilleti az a jog, hogy 

 

- személyét megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, 

oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék 

- a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit 

megválassza 

- megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más 

felszereléseket 

- saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak 

elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót 
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- hozzájusson, a munkájához szükséges ismeretkehez, intézményi és fenntartói információkhoz 

- részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának megalkotásában, 

elfogadásában, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat 

- szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 

- az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, tanári 

segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti informatikai eszközöket 

- az oktatási jogok biztosához forduljon 

- egyes könyvtárakat, muzeális intézményeket kiállító termeket, színházat pedagógus igazolvánnyal 

látogassa 

- pedagógus munkakörben gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkakörben a munkáltató 

pedagógus igazolvány kiadását kezdeményezi a KIR működtetőjénél. 

 

5.1. Általános eljárási szabályok 
 

Az iskola és a tanár a diák oktatásában, szakmai képzésében és nevelésében módszertani felelősséget 

visel, ezeket másra nem ruházhatja át. E felelősség azonban nem csorbíthatja a szülőknek a 

neveléshez való elsődleges jogát, és nem csökkenti ebből adódó felelősségét sem. 

 

6. SZÜLŐ KÖTELESSÉGE ÉS JOGA 
 

A szülő joga, hogy  

- gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és 

arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje 

gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét 

- biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését 

- mindezek érdekében a szülők minden tanév végén, június 01-ig tájékoztatást kapnak írásban a 

következő tanév munkájához szükséges könyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről 

valamint, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez 

- tiszteletben tartsa az iskola, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet 

tanúsítson irántuk 

- a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 

nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát 

A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A 

szülő kötelessége, gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermeke 

részére vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét. 
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A szülő joga, hogy: 

- megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon 

az abban foglaltakról. Beiratkozáskor átadott házirend minden évfolyam első szülői értekezletén 

felolvasott házirend. 

- gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és 

érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon 

- kezdeményezze szülői szervezet, létrehozását, és annak munkájában részt vegyen 

- írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az iskolaszék, a 

pedagógus megvizsgálja, és arra tizenöt napon belül érdemi választ kapjon 

- a nevelési- oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon 

- személyesen vagy képviselői útján – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában 

- az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

7. JUTALMAZÁS ÉS ELMARASZTALÁS 

 

7.1. Jutalmazás 
 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jó 

tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

vagy iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon 

hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben, jutalomban 

részesíti. 

Az iskolai jutalmazás történhet szóban és írásban. 

 

Az iskolai jutalmazás formái: 

Tanév közben:  

- tanítói, szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

- igazgatói dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 

 

Jutalmazás formái tanév közben: 

- Napközis nevelői dicséret: 
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- foglalkozásokon való aktív, példamutató teljesítményért  

 

- Tanítói, szaktanári dicséret: 

-  helyi, saját szervezésű versenyeken elért I-III. helyezésért (kivéve osztályszinten 

megrendezett versenyek) 

- tanulók számára kiírt pályázaton való kiemelkedő teljesítményért (kivéve helyi 

pályázatok) 

- országos, régiós, megyei, tankerületi (járási) versenyen való részvételért 

- A harmadik tanítói/szaktanári/napközis nevelői dicséret utáni alkalommal osztályfőnöki 

dicséretben részesül a tanuló. 

 

- Osztályfőnöki dicséret                                                                                                                                                                                                                                                

- faluszintű rendezvényeken nyújtott kiemelkedő teljesítményért 

- a  tanév végén a tanév során tanúsított kiemelkedő közösségi munkájáért 

- a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen a megyei fordulóba való bejutásért 

- a Zrínyi matematika verseny megyei fordulóján elért 7-12. helyezésért 

- A harmadik osztályfőnöki dicséret utáni alkalommal igazgatói dicséretben részesül a tanuló. 

 

 

- Igazgatói dicséret 

- tankerületi (járási) versenyeken elért I. helyezés 

- régiós, megyei, tankerületi és területi versenyeken elért I-X. helyezésért  

- országos verseny: VII-X. helyezés 

- A harmadik igazgatói dicséret utáni alkalommal nevelőtestületi dicséretben részesül a tanuló. 

 

- Nevelőtestületi dicséret: 

- országos versenyen elért I-VI. helyezés 

 

Tanév végén: 

- kitűnő minősítést kap az a tanuló, aki  

- példás magatartású és szorgalmú 

-  jó magatartású és példás szorgalmú 

- az 1. évfolyamon „kiválóan teljesített” értékelést kapott 

- a további évfolyamok esetén tanulmányi munkájában minden tantárgyból „jeles” 

minősítést kapott 
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Jutalmazás: oklevél és könyvjutalom 

 

- jeles minősítést kap az a tanuló, aki 

- példás magatartású és szorgalmú 

- jó magatartású és példás szorgalmú 

- az 1. évfolyamon „jól teljesített” értékelést kapott  

- a további évfolyamok esetén tanulmányi munkájában legfeljebb kettő „jó” minősítés 

szerepelt. 

Jutalmazás: oklevél 

 

- Az „Év tanulója” címet kapja, az a felső tagozatos tanuló, akinek egész évi érdemjegyei a 

legmagasabb átlagot adják. 

Jutalmazás: oklevél és könyvjutalom 

Döntés: nevelőtestület 

 

– A nyelvvizsgán legalább A/2-es szintet elérő tanuló a tanév végén könyvjutalomban részesül. 

 

– Az „Év sportolója” cím adható, annak a felső tagozatos tanulónak, aki sportversenyeken való 

részvételével kimagasló teljesítményt ért el. 

Jutalmazás: oklevél és könyvjutalom 

Döntés: nevelőtestület 

 

- A „legszorgalmasabb tanuló” címet kapja az a felső tagozatos diák, aki a félévi értesítőhöz képest a 

legtöbbet javított tanulmányi átlagán, de legalább 0,5-et javított. 

Jutalmazás: oklevél és könyvjutalom 

Döntés: nevelőtestület 

 

- A 8. évfolyamon végzett tanulók jutalmazása 

- 8 évfolyamon keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

- több éven át szakkörökben, énekkarban, sportkörben kimagaslóan teljesítő 

- osztály és iskolaközösségért legtöbbet dolgozó  

- német nemzetiségi hagyományápolás terén, illetve német nyelvi versenyeken 

kimagaslóan teljesítő 

- több éven át a diákönkormányzat munkáját kiemelkedően segítő diákok 

Jutalmazás: könyv 
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Döntés: nevelőtestület 

 

- A 8. évfolyamon végzett tanulók szülei között jutalmazásra kerülnek azok a szülők, akik több éven 

keresztül támogatták iskolánkat. 

Jutalom: értéktárgy, könyv 

Döntés: nevelőtestület 

 

A jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő dönt. A jutalmazási formák kihirdetésre kerülnek – 

jellegüktől függően – az iskola közösségei előtt 

- osztályközösség, iskolaközösség előtt 

- ünnepélyeken, ballagáskor, évzáró ünnepélyen 

- iskolánk honlapján 

A tanév folyamán kapott írásbeli dicséretek a tájékoztató füzetbe e-naplóba, valamint az e-napló 

bevezetéséig az osztálynaplóba is bekerülnek. 

 

7.2. Elmarasztalás 
 

A tanuló elmarasztalásban, szóbeli, írásbeli figyelmeztetésben részesül kötelességeinek elmulasztása, 

a felnőttekkel, a gyermekekkel szemben tanúsított udvariatlan, tiszteletlen, az emberi méltóságot 

bántó viselkedése, agresszív megnyilvánulása miatt, továbbá, ha a házirendben foglalt szabályok 

ellen vét. 

Az intézkedés az adott cselekmény súlyához igazodik. Kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, 

amitől indokolt esetben el lehet térni. Írásbeli büntetésen kívül a tanuló eltiltható a tanórán kívül 

választható foglalkozásokról, rendezvényekről. 

 

A fegyelmező intézkedés formái: 

-  nevelői figyelmeztetés szóban/írásban 

-  ügyeletes tanári figyelmeztetés szóban/írásban 

-  esetleges megbízatás visszavonása 

-  napközis nevelői figyelmeztetés szóban/írásban 

-  osztályfőnöki figyelmeztetés 

-  igazgatói figyelmeztetés írásban 

-  tantestületi figyelmeztetés írásban 
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- Szaktanári, ügyeletes tanári figyelmeztetésben részesül az a tanuló, aki tanórákon vagy szünetekben 

vét az ide vonatkozó házirend előírásai ellen. 

- Napközis nevelői figyelmeztetésben részesül az a tanuló, aki magatartásával, cselekedeteivel rossz 

példát mutat társainak, rontja csoportja iskolán belüli hírnevét. 

A harmadik szaktanári/napközis nevelői figyelmeztetés utáni alkalommal osztályfőnöki 

fegyelmeztetésben részesül a tanuló. 

  - Osztályfőnöki figyelmeztetés formáiban részesül az a tanuló, aki cselekedetével, magatartásával 

rossz példát mutat osztálytársainak, társai testi épségét veszélyezteti, rontja osztálya iskolán belüli 

hírnevét.  

A harmadik osztályfőnöki figyelmeztetés utáni alkalommal igazgatói fegyelmeztetésben részesül a 

tanuló. 

- Igazgatói figyelmeztetés valamelyik formájában részesül az a tanuló, aki cselekedeteivel vét az 

erkölcsi normák ellen, és ezzel csorbítja az iskola hírnevét. 

 

Szaktanári figyelmeztetés adható: 

– A felszerelés többszöri hiányáért  

– Felnőttekkel és társakkal szembeni tiszteletlen viselkedésért  

– A házi feladat többszöri elmulasztásáért  

– Tanóra rendjének zavarásáért        

– Társai tanórai munkájának akadályozásáért       

– Házirend megszegéséért 

– Ebédlőben tanúsított kulturálatlan viselkedésért      

– Önként vállalt munka hanyag végzésért 

– Káromkodásért 

       

 

Osztályfőnöki figyelmeztetés adható: 

 

– Házirend megszegésért         

– Verekedésért, durva magatartásért      

– Ellenőrző többszöri hiányáért az e-napló bevezetéséig     

      

– Szándékos rongálásért         

– Mobiltelefon órai használatáért        
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– Az órán használt/ használandó technikai és szemléltető eszközök rongálásért (áthelyezve a 

szaktanári figy.-től) 

         

Igazgatói figyelmeztetés adható: 

– A fent felsorolt valamennyi esetben, ha az elkövetett vétség súlyossága azt megkívánja 

– Pirotechnikai eszközök birtoklásáért, használatáért      

– Egészségre káros szerek (dohány, szeszesital, drog) birtoklásáért, fogyasztásáért  

– Tiltott sajtótermékek birtoklásáért        

– Fegyvernek és fegyvernek minősülő tárgy birtoklásáért  

– Okirat hamisításért (áthelyezve az oszt.főnöki figy.-től) 

   

 

A dicséretek és elmarasztalások beszámításának szempontjai 

 

1. A tárgyhó során kapott dicséreteket és elmarasztalásokat a havi magatartás és szorgalom 

értékelésénél figyelembe vesszük. 

2. A dicséretek illetve az elmarasztalások általában egy érdemjegyet változtatnak a tanuló 

magatartásának és szorgalmának megítélésekor. Kivéve, ha magatartás/szorgalom ellen 

jelentős kifogás merül fel. 

3. A magatartás és szorgalom érdemjegyek között legfeljebb két fokozat különbség lehetséges. 

4. Magatartás és szorgalom értékelésekor, az osztályfőnök által javasolt jegyet a nevelőtestület 

hagyja jóvá. Vitás esetben a végső érdemjegyről a többség dönt – az elhangzottak 

mérlegelése alapján. 

5. Osztályfőnöki figyelmeztetést kapott tanuló magatartása változó. 

6. Igazgatói figyelmeztetést kapott tanuló magatartása  rossz.  

7. A dicséretek és elmarasztalások beszámítása mindig a havi értékelésbe történik, félévi illetve 

az év végi értékeléskor nem vesszük még egyszer figyelembe.  

 

A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés 

adásáról az erre jogosult nevelő, illetve nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni és azt a 

szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló Megjegyzés rovatába be kell jegyezni.  

Ha a tanuló ellenőrző könyvét nem hozza magával, azt a szaktanár a napló Megjegyzés rovatába 

dátummal feljegyzi. Három bejegyzés után az osztályfőnök értesíti a szülőt a tanuló ellenőrző 

hiányáról. További két hiány után osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló. 
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8. AZ ISKOLAI MUNKAREND 
 

Az iskola munkarendje: 

 

Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől-péntekig 7.00-17:00 óráig tart nyitva. Az iskolát 

szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon – az iskola igazgatója által engedélyezett 

rendezvények kivételével – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola 

igazgatója adhat engedélyt írásbeli eseti kérelem alapján. 

Idegen személy (volt diák is) az épületben csak az ügyeletes nevelő vagy iskolavezetés engedélyével 

tartózkodhat! 

Bármely, az iskolával nem jogviszonyban lévő személyt, mindenki, aki észleli köteles az intézmény 

vezetőjéhez kísérni. 

 

8.1. A tanítás rendje 
 

- Tanítási idő alatt az iskola területét a tanulók csak nevelői engedéllyel hagyhatják el. 

- A tanulóknak tanítás előtt 7.00 - 7.50 között a tanítás helyére meg kell érkezni. A kis iskolában 

tanuló diák 7.20-ig a nagy iskolában a kijelölt helyen várakozik. 

- A tanítás előtti gyülekezés helye: az osztály, a szakterem, illetve a szakterem előtti hely vagy az 

aula. 

- A szülők a gyermekeiket az iskolába bekísérhetik, valamint a tanítás végén is várhatják őket. A 

szülők törekedjenek arra, hogy az épületben töltött várakozási idő a lehető legrövidebb legyen. A 

szülők tanítási órán csak a pedagógus engedélyével tartózkodhatnak.  

- Nyílt tanítási napon az osztályban tanulók szülei, hozzátartozói tartózkodhatnak a tanítási órán úgy, 

hogy jelenlétükkel az óra menetét a lehető legkevésbé befolyásolják. 

- Az ügyeletes tanulók 7.20-órakor jelentkeznek az ügyeletes nevelőnél. Az ügyeletes nevelők 7.00-

kor, illetve 7.20-kor kezdik meg az ügyeletet mindkét épületben. 

Az iskolában a tanítási órák rendje az alábbiak szerint alakul: 

 

1. óra  8.00 órától  8.45 óráig  15 perc szünet 

2. óra  9.00 órától  9.45 óráig  10 perc szünet 

3. óra  9.55 órától  10.40 óráig  10 perc szünet 

4. óra  10.50 órától  11.35 óráig  10 perc szünet 

5. óra  11.45 órától  12.30 óráig  5 perc szünet 

6. óra  12.35 órától  13.20 óráig  5 perc szünet 
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7. óra  13.25 órától  14.10 óráig 

A tanítási órák ideje: 45 perc 

 

- A tanítás kezdetét jelző csengetés után a tanulóknak az osztályterem vagy szaktanterem előtt, 

illetve a számukra kijelölt helyen kell sorakozniuk, és ott fegyelmezetten várniuk a tanárt. A 

bevonulás mindenkor nevelői kísérettel történik. 

A tanítási óra kezdetét jelző csengetésre az osztályok – amennyiben az udvaron tartózkodnak – a 

főépület bejárata előtt sorakoznak, és az ügyeletes nevelő utasítása szerint, zárt rendben, 

fegyelmezetten az órára kijelölt tanterembe vonulnak. 

- A tanítási óra a hetes jelentésével kezdődik. A tanítási óra kezdetén és végén a tanulók a tanárt 

vagy az órát látogató személyt néma felállással köszöntik. (Mindaddig állva maradnak, amíg a 

nevelő engedélyt nem ad a leülésre.) 

- Az óra megkezdésekor hiányzó tanulót az osztálynaplóba a tanár köteles bejegyezni.  

- Az ülésrendet az osztályfőnök vagy a szaktanár szakmai szempontok figyelembe vételével alakítja 

ki. 

- Egy tanítási napon az osztályközösség maximum 2 témazáró dolgozatot írhat. A 2 témazáró 

dolgozat mellett aznap nem íratható dolgozat. Témazáró dolgozat nélkül legfeljebb 2 dolgozat 

íratható. A szóbeli felelést helyettesítő röpdolgozat a napi tananyagot számon kérő írásbeli 

kötelezettség, korlátozás nélkül íratható, akár témazáró dolgozat mellett is. Értékelésének súlya a 

szóbeli feleletével azonos. 

 A témazáró dolgozat időpontját a tanár köteles 1 héttel előbb bejelenteni a tanulóknak. A 

szaktanár a haladási napló Megjegyzés rovatába dátummal jelzi a témazáró dolgozat időpontját. 

Több tantárgy ütközésekor a szaktanárok szóban egyeztetnek a várható időpontokról. 

 Az írásbeli számonkéréseket a szaktanár 2 héten belül (10 munkanap) köteles értékelni, az 

érdemjegyeket ismertetni, a javított munkát a tanuló számára megtekinthetővé tenni, illetve fogadó 

órán vagy nyílt nap alkalmával lehetőséget adni, hogy a szülők is megnézhessék a kijavított 

felmérőket. A tanár betegsége vagy hivatalos elfoglaltsága esetén a dolgozatok kiosztása a tanár 

visszatérése után egy héttel történik. Késedelmes kiosztás esetén a diák választhat, hogy elfogadja-

e az így kapott jegyet. 

- Sikertelen, elégtelen érdemjeggyel értékelt írásbeli vagy szóbeli feleletét javíthatja a tanuló. 

 - Minden órát, testnevelés órákat is, úgy kell befejezni, hogy utána a szünet elegendő legyen az 

étkezésre, teremváltásra. 

- Rendkívüli óra elrendelése igazgatói jogkör. Élhet vele az igazgató, ha adott tárgyból az éves 

órakeret nem megfelelő, vagy pl. bombariadó miatt elmaradt órák pótlása szükséges. 
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- Rendkívüli tanítás szervezése akkor történik, ha a tanítás valamilyen okból elmarad, és a tanítási 

napot pótolni kell. Elrendelése az iskola vezetőjének feladata. 

 

8.2. A szünetek rendje 
 

- Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztályteremben, a 

folyosókon, vagy az udvaron töltik, a kulturált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját 

és társaik testi épségére 

- Az 1. óra előtti, valamint az első és második szünetben étkezés céljából az étkező tanulók a 

tanteremben maradhatnak, és a helyükön ülve étkeznek. 

- A tízóraizás kivételével a szünetekben csak a hetesek tartózkodhatnak az osztályokban. 

 

8.3. A hetesek megbízatása 
 

Osztályonként 2 tanuló heti váltásban hetes teendőket lát el, az osztályfőnök kijelölése alapján. A 

hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni. 

A hetesek feladataikat a tanítási idő előtt 10 perccel kezdik meg. 

A hetesek feladatai az alábbiak: 

- gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, stb.) 

- a szünetben a termet kiszellőztetik 

- szükség esetén megöntözik a teremben lévő virágokat 

- a szünetben a tanulókat a folyosóra vagy az udvarra kiküldik 

- az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen 

tanulókat figyelmeztetik 

- őrzik a társaik osztályteremben maradt ruháit, felszereléseit 

- az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók 

nevét, 

- ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatónak 

- óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, segédkeznek a 

tanárnak, bezárják az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedik a szemetet, ha szükséges a 

tanítás végén felrakatják társaikkal a padokra a székeket, stb.) 

- az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi 

felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének, a házi feladat 

meglétének ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős 

lehet: lecke- és felszerelés-felelős, pontozó, térképfelelős, szertáros stb.) 
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- a tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvényekért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli 

iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségek nevét az iskolai munkaterv tartalmazza. 

- A felelősök munkáját az osztályfőnökök, szaktanárok értékelik 

 

8.4. Ügyeleti munka 
 

Az iskola épületében pedagógus felügyeletet biztosítunk. A főépületben tanítási napokon 7.00 órától, 

a kis épületben 7.20 perctől látnak el a pedagógusok felügyeletet. Az ügyeleti munka a 6. óráig 

tart.  

A tanítási órák között szünetekben – rossz idő esetén - az iskola folyosóján és aulában, jó idő esetén 

a belső udvaron illetve az iskola udvarán látnak el ügyeleti munkát pedagógusok. 

Beosztásuk a folyosón megtalálható. 

 

A rend és fegyelem biztosítása érdekében iskolánkban tanulói ügyeleti rendszer működik a 7. osztály 

közreműködésével. Felelőse a 7. osztályos osztályfőnök. A tanulói ügyelet heti beosztásban, 7-8 fős 

csoportokban működik, a megbízatás 5 napra szól. A beosztást a 7. osztály és az osztályfőnök 

közösen megbeszélve állítja össze. Az ügyeleti rend a folyosón kifüggesztett táblán olvasható. 

 

Az ügyeletesek feladata: 

 

- Az ügyeletesek a tanítás megkezdése előtt, a sorakozásoknál és az óraközi szünetekben 

segítik a kijelölt területükön a nevelők munkáját. 

- Ügyelnek a rendre, tisztaságra (udvar, folyosó, mosdó) 

- Idegen személy érkezését jelentik a nevelőnek, illetve bekísérik az irodába. 

Az ügyeleti munkáért az osztályfőnökkel történt egyeztetés alapján a diákok jutalmazhatók. 

 

8.5.  A tanulók tantárgy választásának és módosításának rendje 
 

Az iskola igazgatója minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a 

tantárgyakról, tanórákról, amelyekből a tanulók a következő tanévben választhatnak. 

A választási lehetőségekről az érintett tanulók, illetve szüleik részére készített írásos tájékoztatóból 

értesülhetnek. A tanuló május 20-ig adhatja le a tantárgy választásával kapcsolatos döntését írásban 

(a nemleges válaszát is). Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. Ha a 

tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanítási órára, a tanítási év végéig köteles azon részt 
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venni. A nem kötelező tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás továbbá a 

magasabb évfolyamba lépést illetően úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.  

A tantárgyválasztás módosítására – indokolt esetben – az igazgató adhat engedélyt. 

Iskolánkban a tanuló angol nyelvet 5-8. évfolyamon, valamint a hit-és erkölcstan illetve erkölcstan 

tantárgyak közül választhat. 

 

8.6.  Tanulmányok alatti vizsgák rendje 
 

Az osztályozó-, javító-, pótló-, alkalmassági és különbözeti vizsgákat a jogszabályi előírások szerint 

szervezi az iskola.  

 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és 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, 

- nevelőtestület engedélyező döntése alapján, ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

időnél többet mulasztott. 

Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

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

megszervezni.  

A vizsgát megelőzően egy hónappal ki kell jelölni a vizsga időpontját. A tanulónak (szülő 

aláírásával) a vizsgára írásban kell jelentkeznie. A vizsgázót írásban kell tájékoztatni a vizsga 

időpontjáról. 

Az osztályozó vizsga követelményeinek minden esetben meg kell egyeznie az adott évfolyam és 

az adott fogyatékosságtípus számára készült kerettanterv ismeretanyagával, de a tanuló értékelése 

során figyelembe kell venni a tanuló sajátos képességrendszerét, szorgalmát is. 

 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, augusztus 15 – 31. 

között terjedő időszakban tehet. 

 Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 
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körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 

magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és 

az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, 

ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérelmére a vizsga megszakításáig a 

vizsgakérdésre adott válaszait értékelni kell. 

 Különbözeti vizsgát a tanuló akkor tehet, ha más iskolából érkezik és az intézményünket kijelölő 

szakértői bizottság arra szóban vagy írásban javaslatot tett. 

Különbözeti vizsgát a szülő írásbeli kérelmére a kérelem beérkezését követő 15. és 45. nap 

között lehet szervezni, a különbözeti vizsga megkezdésének engedélyezését és a vizsga 

eredményét az igazgató határozatban rögzíti. 

 

8.7.  Elektronikus napló használatának rendje 
 

2018.szeptember 1-től kerül iskolánkba bevezetésre az e-napló. 

 

8.8. Ebédeltetés rendje:  
 

 11.50 - 14.00 óra között napközis és tanulószobai csoportbeosztás szerint zárt rendben 

vonulnak, majd ebédelnek az ebédlőben a tanulók. 

- Az ebédlőben a tanulók csak felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak. 

- Az ebédlőben kulturáltan, a higiénés szabályok betartásával étkeznek a tanulók. 

- Az ebédlőből ételt, italt kihozni tilos. 

- Az ebédlőt tisztán, szükség esetén megterítve hagyhatják el a tanulók, miután erre a kísérő 

pedagógustól engedélyt kapnak. 

- A menzás tanuló hazamehet, az iskolába visszatérő tanulók a csoporttal, zárt rendben, a közlekedési 

szabályok betartásával, pedagógus kísérettel érkeznek vissza az iskolába. 

- Az iskola és az ebédlő közötti közlekedés során valamint az ebédlőben a házirend szabályait be kell 

tartani. 

 

8.9.  Napközi rendje 
 

A napközis tanulók az utolsó óra után jelentkeznek napközis nevelőjüknél, aki a tanóra végén a 

terem előtt, vagy az udvaron várja a diákokat és a továbbiakban a napközikre vonatkozó munkarend 

(napközis házirend) szerint töltik a délutánt. 

 



 - 31 - 

8.10. Térítési díjak rendje 
 

Térítési díjak megállapítása 

- Az intézmény által szervezett tanórán kívüli foglalkozások a tanulók részére térítésmentesek. 

- Nem az intézmény által szervezett, külső szakember által vezetett foglalkozások térítési díját a 

szervező állapítja meg, melynek összegéről írásban tájékoztatja a szülőket, tanulókat. 

- Étkezési térítési díjak: 

- A térítési díj megállapítása a törvényi előírások alapján, a konyhát és éttermet üzemeltető 

vállalkozó által történik. Az étkeztetések lemondásával kapcsolatos határidőket szintén a vállalkozó 

határozza meg. 

 

 

8.11. Iskola helyiségeinek, területének használata 
 

Az iskola bármely helyiségét, létesítményét használó vagy bérbevevő személy köteles azt 

rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. 

A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskola létesítményeit, használja az ott elhelyezett tanulást 

segítő eszközöket. 

A szertárak, zárt termek a szaktanár irányítása alá tartoznak. 

 

Az alábbi szaktermek használatához a szaktanár vagy felelős engedélye szükséges: 

- könyvtár  

- tornaterem 

- technika terem 

- számítástechnikai terem 

 

- Az iskola tanulói az intézmény létesítményeit csak pedagógus felügyeletével használhatják! 

- A könyvtár nyitva tartását és működési rendjét a könyvtári SZMSZ szabályozza. 

- Tornaterem: tanórai és sportfoglalkozásokon tanári felügyelet mellett használható. Tornaterem 

házirendje részletesen szabályozza egész napos használatát. 

- Vagyonvédelmi szempontból az iskola egyes szaktantermeit (könyvtár, számítástechnika terem, 

technika terem, az interaktív táblával felszerelt tantermek) rendszeresen zárjuk. 

- Az iskola helyiségeit osztályrendezvényekre igazgatói engedéllyel lehet igénybe venni. A táncos 

osztály – és iskolai rendezvények 20 óránál tovább nem tarthatók. A rendezvény szervezője felel a 

házirend betartásáért. 
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- Az iskola egész területén és a szervezett iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, alkohol és 

drogfogyasztás. 

- Az iskola területére semmilyen járművel nem szabad behajtani. Kivétel: rakomány szállítása. 

- Az intézmény helyiségei, ha azok nem akadályozzák az oktatást, az igazgató előzetes írásbeli 

engedélye alapján bérbe adhatók. Az erre vonatkozó szabályokat az SZMSZ tartalmazza. 

 

8.12.  Egyéb rendelkezések 
 

- A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön és felszereléseken túl más dolgokat csak 

azzal a feltétellel hozhatnak magukkal, ha az a tanítási órák rendjét, a tanulás-tanítási folyamatot nem 

zavarja. Az előbbiekből következően ilyen tárgyakat a tanítási órán a tanuló nem vehet elő, azokkal 

nem foglalkozhat. 

- Jelentősebb értékű tárgyak (készpénz, bankkártya, mobiltelefon, MP3, MP4, discman, ékszerek, 

stb.), biztonságáért az iskola felelősséget nem vállal, megőrzésre átvételüket nem tudja megoldani. 

- Ékszerek, órák viselése testnevelés órákon balesetvédelmi okokból nem lehetséges. Megőrzésre le 

kell adnia a testnevelő tanárnak az óra kezdete előtt. 

- Mobiltelefont, tanítás nélküli foglalkozásokon, ünnepségeken, versenyeken ki kell kapcsolni, azt a 

táskában kell tartaniA tanuló köteles minden tanóra kezdetén az adott órát tartó pedagógusnak átadni 

mobiltelefonját, tabletjét (kiteszi a tanári asztalra), amelyet az óra végén a pedagógus ad vissza. 

 

- Az iskolába és az iskola által szervezett programokra önmagára és másokra veszélyes tárgyakat, az 

egészségre káros anyagokat és fegyverek minősülő tárgyakat behozni tilos. 

Kés, szúró-vágó egyéb tárgyak, lőfegyverek, petárdák, robbanószerek behozatala szigorúan tilos, a 

szabály megszegése súlyos fegyelemsértésnek minősül. 

- Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, öngyújtó, stb.) tilos az iskolába hozni iskolai 

programokra elvinni. 

- Mobiltelefonnal a tanítási órákról, tanórán kívüli foglalkozásokról hang- és videofelvételt készíteni 

mind a tanulóknak, mind a pedagógusoknak tilos. 

- Az iskola területén, iskolai rendezvényeken tilos rágózni, tökmagot, napraforgó magot enni. 

- A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet. Tárolni csak a kerékpártárolóban vagy az arra 

kijelölt helyen lehet. Menzai étkeztetéshez a tanulók – baleset megelőzési okokból – zárt rendben 

vonulnak. Kerékpárjukat a sor végén tolhatják. A kerékpárok biztonságáért felelősséget nem vállal az 

iskola. Gépjárművet, motorkerékpárt az iskola területére hozni tilos! 
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8.13. Hiányzások, igazolások rendje  

 

A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) kérésére: az 

osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 

Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyását csak az iskola igazgatója 

engedélyezheti.  

 

A tanulónak a tanóráról, vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői, vagy orvosi 

igazolással az ellenőrző könyvben igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásról ismételten 

igazolatlanul mulasztó tanuló igazgatói jogkörrel a foglalkozásról kizárható. 

 

A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat. 

Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója 

adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló ellenőrző könyvébe kell beírni. 

 

A szülőnek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesíteni kell a 

tanuló osztályfőnökét. 

 

A tanulóknak a szülői vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk, legkésőbb a 

mulasztást követő első osztályfőnöki órán. Alsó tagozatos tanuló 1 héten belül köteles hiányzását az 

osztályfőnökének igazolni. 

Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár(ok) által 

megszabott határidőn belül. 

Ha a gyermek távolmaradását időre nem igazolják, mulasztása igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt 

szóban értesíteni a mulasztásról és annak következményeire felhívja a figyelmét.  

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel 

közösen jár el, indokolt esetben kezdeményezik a kapcsolat felvételét a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

valamint szabálysértési eljárást a tankötelezettség megszegése miatt. 

Az igazolatlan mulasztások jogkövetkezményei:  

- 1 igazolatlan óra: szülő értesítése az ellenőrzőn keresztül 

- 10 igazolatlan óra: s járási gyámhivatal, a Gyermekjóléti Szolgálat, a kormányhivatal és a szülő 

ismételt értesítése 

- 30 igazolatlan óra járási gyámhivatal, a megyei kormányhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat 

ismételt értesítése 
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- 50 igazolatlan óra: járási gyámhivatal és a kormányhivatal értesítése. 

Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértéke nem haladhatja meg együttesen a 250 tanítási órát, 

igazolatlan 30 órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye év 

közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, ezért a tanítási év végén nem minősíthető kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló mulasztásainak száma már 

az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, teljesítménye nem minősíthető, félévkor 

osztályozó vizsgát kell tennie. 

Amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztása meghaladja a 20 órát, évfolyamismétlésre kötelezhető a 

nevelőtestület döntése alapján. 

A tanórára történő késések percben, minden alkalommal a naplóban regisztrálni kell és 45 

percenként 1 igazolatlan órának minősíteni. 

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 

 

8.14. Tájékoztató füzet, diákigazolvány  
 

8.14.1. Tájékoztató füzet 

 

Az iskola a tanuló szüleivel írásban, a tájékoztató füzeten keresztül tart kapcsolatot, ezért a tanulónak 

minden nap magával kell hoznia. A tájékoztató füzet hiánya esetén az értékelő napló Megjegyzés 

rovatába bejegyzésre kerül. 3 bejegyzett ellenőrző hiány után az osztályfőnök értesíti tényről a tanuló 

szüleit. További 2 hiányosság után osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló. 

A tájékoztató füzet többszöri hiányát, vagy vezetésével kapcsolatos hiányokat a tanuló 

magatartásának értékelésekor figyelembe veszi a nevelőtestület. 

A tájékoztató füzetbe beírtakat a szülővel 3 napon belül, a tanárokkal azonnal alá kell íratnia a 

tanulónak. 

Ha a tanuló a tájékoztató füzetét elvesztette vagy megrongálódott újat vásárolhat. A cserét az 

osztályfőnök az osztálynapló megjegyzés rovatába írja be „Új ellenőrzőt kapott” szöveggel. A 

második tájékoztató füzet árát a tanuló köteles megfizetni. 

 

8.14.2. Diákigazolvány  

 

Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR működtetőjénél. A 

diákigazolvány elkészítéséről a KIR működtetője gondoskodik. A diákigazolvány közokirat, melyet 

a tanuló köteles gondosan megőrizni. A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a 

tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, és a 14. életévét betöltött tanuló esetében, az 
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aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét, azonosító számát, az iskola 

nevét és címét, a diákigazolvány lejártának napját, az igazolvány érvényességére vonatkozó adatot és 

az igazolvány típusát. A KIR működtetője a diákigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges 

személyes adatokról a köznevelési intézmény adatairól nyilvántartást vezet. A KIR működtetője a 

diákigazolvány elkészítése körében tudomására jutott személyes adatot a diákigazolvány 

érvényességének megszűnését követő 5 évig kezelhetik. 

Új diákigazolványt igényelni az iskolatitkár által az igénylési szándék bejelentését követően 

ismertetett módon lehet. 

 

8.15. Tanórán kívüli, egyéb foglalkozások rendje 
 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett lehetőségek szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez, 

amelyre a foglalkozás megkezdése előtt 10 perccel érkezhet meg a tanuló. 

A tanórán kívüli foglalkozások formái a következők: napközi, szakkörök, zeneoktatás, hittan, 

énekkar, sportkör, korrepetálás, könyvtár, tanulmányi kirándulás, színház, mozi látogatások, iskolai 

rendezvények, versenyek, egyéb. 

Minden, az előbbiekben felsorolt iskolai rendezvény, foglalkozás csak pedagógus vagy az igazgató 

által megbízott személy részvételével szervezhető és bonyolítható. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók szülői írásos engedéllyel jelentkezhetnek, az év elején 

kiadott formanyomtatványon. A jelentkezés önkéntes – kivéve a korrepetálás, felzárkóztató 

foglalkozások, egyéni foglalkozások. Ezekre a foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. Így ezeken a tanuló részvétele 

kötelező. 

 

Ha a tanulót kérelme alapján felvették, akkor a foglalkozásokon való részvétel a tanítási év végéig 

kötelező. 

A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyét a lehetőségekhez és kérésekhez igazodva a 

szaktanár és az iskolavezetés határozza meg. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokról, ünnepélyekről való távolmaradásokat is igazolni kell a gyermek 

ellenőrző könyvébe. Az igazolt és igazolatlan távollétre a tanórákra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 
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Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus vagy egyéb foglalkozást vezető felnőtt személy 

felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. A foglalkozásra otthonról visszajövő tanulók 

a foglalkozásra max. 10 perccel előbb jelenhet meg az iskola épületében. A kijelölt terem előtt 

fegyelmezetten várakoznak a pedagógus megérkezéséig. Azok a tanulók, akik nem vesznek igénybe 

délutáni foglalkozást, a tanítási idő végeztével nem tartózkodhatnak az iskola területén. 

 

8.15.1. A tanuló által előállított termék vagyoni jogának szabályozása  

 

Az iskola által szervezett programokon a tanulók által előállított termékek (rajzok, festmények, 

grafika, szobor) elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az intézmény biztosítja. Az így 

előállított termékek az iskola tulajdonát képezik. Esetleges értékesítés során a tanuló joga, hogy az 

általa hozzáadott értékkel arányos mértékű áron (a termék előállításának költségét számítja fel az 

iskola) jusson hozzá a termékhez. A tanulót 

(az SZMSZ-ben meghatározott mértékű) díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a 

tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. 

 

8.16. Öltözködés és értékek rendje 
 

- A tanulók az iskolában átlagos, nem szélsőséges, életkoruknak megfelelő (hajfestés, körömfestés 

nélkül), tiszta öltözetben jelenjenek meg. Az öltözködés és a hajviselet célszerűen illeszkedjen az 

iskolai munkához. Az öltözködés feleljen meg a baleset megelőzési elvárásoknak. 

- Nemzeti és iskolai ünnepségeken kötelező az ünnepi viselet, iskolai nyakkendő. Javasolt öltözet 

lányoknak: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, illetve fiúknak sötét hosszú nadrág, fehér ing. Az 

ünnepi öltözék a következő alkalmakra vannak előírva: 

- tanévnyitó 

- tanévzáró és ballagás 

- október 23. 

- karácsony 

- március 15. 
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8.17. A tanulók szociális támogatásának lehetőségei  

 

8.17.1. Étkezési térítési díjtámogatás 

 

A tanulók családjuk anyagi helyzetétől függően a szülők kérelmére kedvezményes étkezésben (50 % 

- 100 %) részesülhetnek. A kérelmet az iskola titkárnál kell benyújtani, a törvényi előírásoknak 

megfelelően:  

- 50% térítési díjkedvezményben részesül a 3 vagy többgyermekes családban élő, illetve a tartósan 

beteg gyermek. 

- 100% térítési díjkedvezményben részesül az a tanuló, akinek szülője vagy törvényes képviselője 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül vagy gyermeke sajátos nevelési igényű tanuló. A 

kérelemhez a szükséges igazolásokat az iskola titkárságára kell benyújtani. Erről bővebb tájékoztatás 

az iskolatitkári irodán kérhető illetve írásban a Szülői nyilatkozatok begyűjtésekor tájékoztatja az 

iskola a szülőket. 

 

8.17.2. Tankönyvtámogatás 

 

A szociálisan hátrányos tanuló a szülő kérelmére kedvezményes tankönyvellátásban részesülhet. A 

kérelmet az iskola igazgatójához kell benyújtani, aki az osztályfőnökkel, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőssel egyeztetve dönt a támogatás mértékéről. Ezzel a támogatással az iskola 

anyagi lehetőségeihez mérten illetve a könyvtár tartós tankönyv állományának függvényében élhet.  

Az így kapott tartós használatú könyveket a tanév végén kell a könyvtárnak visszaadni. A használat 

mértékénél nagyobb arányban megrongálódott tankönyv árának megtérítését a tankönyvellátás helyi 

rendje szabályozza. 

 

 Az étkezés kifizetésére haladék, ill. részletekben való fizetési kedvezmény illeti meg a szociálisan 

hátrányos tanulót. A haladék az étkezés térítése esetén 2 hónap.   

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény rendelkezéseinek betartásával biztosítjuk 

a normatív kedvezményre jogosultaknak az ingyenes tankönyvellátást, ill. a tankönyvvásárláshoz 

való hozzájárulást. A szülő tankönyvtámogatást igénylő kérelmét az igazgatóhoz nyújtja be a 

nyilatkozatával és a szükséges igazolásokkal.  
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8.17.3 Egyéb támogatások 

 

Az iskola a Gyermek és ifjúságvédelmi felelős és az Önkormányzat segítségét kérve közbenjár a 

tanuló egyéb támogatásában pl. táborozás, osztálykirándulás. 
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 9. Legitimációs záradék (Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános 

Iskola) 

 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjét a Diákönkormányzat megismerte, 

véleményezte, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

 

 

  Palkovics Linett        Ungerné Grósz Angéla 

 diákönkormányzat diákelnöke  diákönkormányzat tanárelnöke 

 

 

Pusztavám, 2018. szeptember 06. 

 

 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjét a Szülői Munkaközösség vezetősége 

véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

 

Horváthné Dobos Judit 

Szülői Munkaközösség választmányának elnöke 

 

 

 

Pusztavám, 2018. szeptember 06. 

 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjét a Nevelőtestület 2018. szeptember 

05. megtartott határozatképes értekezletén megismerte, véleményezte, azzal egyetértett és 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

         Mosbergerné Krekó Szilvia   Kovács Géza István 

  jegyzőkönyvvezető                igazgató 

 

 

 

 Zombóné Hardi Noémi    Freyné Pratsler Anikó 

  hitelesítő      hitelesítő 

 

 

 

 

Pusztavám, 2018. szeptember 06. 
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10.  Mellékletek 
 

 

10.1.A tornaterem és az öltözők házirendje 
  

  

1. A tornateremben tanári, edzői vagy oktatói engedély nélkül tartózkodni tilos! 

2. Utcai cipőben a tornaterembe lépni tilos! 

3. Élelmiszerrel, itallal a tornateremben tartózkodni tilos! 

4. A testnevelés órákra és edzésekre megfelelő sportruházat szükséges. (Váltócipő, sportolásra 

alkalmas alsó-és felsőruházat, amely a balesetmentes mozgást lehetővé teszi.) Az udvari 

órákra az időjárásnak megfelelően tréningruha, esetleg sapka, sál, kesztyű szükséges! 

5. A testnevelés órákon a tanulón semmiféle olyan ékszer nem lehet, amely balesetveszélyes 

helyzetet teremthet (nyaklánc, óra, karkötő, gyűrű, lógós fülbevaló…) 

6. Az órákon rágózni, cukorkát, nyalókát szopogatni tilos! 

7. A frizurának a sportoláshoz alkalmasnak kell lennie! (Kötelező a hosszú haj eltűzése, copfba 

kötése!) 

8. Részleges illetve állandó felmentést csak orvosi igazolás bemutatása ellenében tudunk 

elfogadni! 

9. Szülő a testnevelés óra alól egy félévben maximum háromszor kérheti a tanuló felmentését. 

10. A testnevelés órák elején minden tanulónak kötelező a bemelegítésben részt vennie, ezért aki 

ezt elmulasztja (késik az óra elejéről), nem vehet részt a további munkában! 

11. Felszerelés hiánya esetén a tanuló vét a házirend ellen, ezért felelősségre vonható! 

12. A tanórák és foglalkozások után a szertárak zárása  az órát vagy foglalkozást tartó személy 

kötelessége és felelőssége!  Amennyiben ezt elmulasztják, és bármi eltűnik az iskola nem 

vonható felelősségre! 

13. Az öltözőkben történő károkozásért az ott tartózkodó tanulók vonhatók felelősségre! 

14. Az iskola szertárából sportszer kölcsönözhető a szabadidő eltöltéséhez, azonban ilyen 

esetekben a tanulók saját felelősségükre sportolnak, itt felügyelő tanárt az iskola biztosítani 

nem tud! 

15. A kikölcsönzött sportszert a tanulóknak vissza kell hozni a megbeszélt időpontban! 

Amennyiben megrongálják, vagy elveszítik, az árát meg kell téríteniük! 

16. Az edzéseken, iskolai mérkőzéseken a részvétel mindazok számára kötelező, akik erre 

jelentkeztek, igazolás bemutatása kötelező hiányzás esetén! 

17. Amennyiben egy tanuló sportköri foglalkozásra jár és a testnevelő úgy ítéli meg, hogy a 

tanuló az iskolát eredményesen képviselhetné valamely sportágban, kötelezheti a 

mérkőzéseken, versenyeken való részvételre! 

18. Amennyiben egy tanuló a mérkőzésre, versenyre jelentkezett és ott nem jelenik meg, 

elfogadható indok nélkül felelősségre vonható! 

19. A mérkőzéseken a tanulók az iskolát képviselik, ezért a nem megfelelő magatartás fegyelmi 

következményekkel jár. (Más iskolában történő rongálás, mérkőzéseken élvezeti szerek által 

befolyásoltan való megjelenés, durva sportszerűtlen magatartás…) 

20.  A testnevelés órákon, edzéseken történt sérüléseket azonnal jelenteni kell, akkor is, ha nem 

tűnik komolynak és a testnevelő esetleg nem veszi észre! 
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10.2.Tanulószobai Házirend 
 

Jelen tanulószobai házirend a Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskola házirendjének 

szerves része. 

 

1. A tanulószobára való jelentkezés módja, szabályai 

 

- A tanulószobai foglalkozásra jelentkezni minden tanév elején külön nyomtatványon lehet. 

- A szülők az adott tanévet megelőzően írásban nyilatkoznak, igénybe kívánják-e venni a 

tanulószobai szolgáltatást. 

- Tanév közbeni beiratkozás csak akkor lehetséges, ha az intézmény a megemelkedett tanulólétszám 

mellett is garantálni tudja a minőségi ellátást. 

- Az írásbeli nyilatkozat a gyermek és a szülő számára egyaránt kötelező érvényű, a foglalkozásról 

való távolmaradást a szülőnek ugyanúgy igazolnia kell, mint a tanítási órákról való távolmaradást. 

(A betegséget, az egész napos hiányzást elegendő egyszer igazolni.)  

- A tanulónak szeptember 15-ig jelezni kell a délutáni elfoglaltságait a nevelőnek (szakkör, iskolán 

kívüli tevékenység). 

- A tanuló napirendjében bekövetkező változásokat a szülőnek írásban kell jeleznie a nevelőnek. 

 

2. A tanulószoba rendje 

 

- A tanulószobai foglalkozások a hét minden tanítási napján folynak 14 -16 óráig. 

- A napközi kezdési ideje: 13 óra, befejezésének időpontja: 16 óra 

- Az intézmény erre az időszakra pedagógusi felügyeletet biztosít, így segítve a tanulók felkészülését 

a tanítási órákra. 

- A különórákra (zene, nyelv, stb.), szakkörökre, azok megkezdése előtt 5 perccel lehet indulni. 

Amennyiben az órát adó pedagógus nem érkezik meg, a tanuló köteles visszatérni a csoportba. 

 

3. A foglalkozások időbeosztása 

- A tanulószobai foglalkozás 14 órakor kezdődik.  

- A foglalkozáson részt vevő tanulók kezdésre a kijelölt tanteremben tartózkodnak illetve az 

iskolaudvaron a nevelővel, a tanulók órarendjéhez igazodva 13-14 óráig tanári felügyelettel 

szabadfoglalkozás, játék, levegőzés biztosított a diákok számára. 
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- A megkezdett foglalkozást csak indokolt esetben lehet megzavarni. 

- A tanulóidő 14.00-15.30-ig tart. 

- 15.30-tól uzsonnaszünet. 

- A tanulószobai foglalkozás 16 óráig tart. 

 

4. A foglalkozások minősége 

 

- A tanulószobai foglalkozásokon a tanulók a pedagógus segítségével készítik el, elsősorban írásbeli 

feladataikat, majd a szóbelit (amennyiben a tanulóidő engedi). 

- A tanulószobai foglalkozásokat vezető pedagógus a szaktanárok segítségével szervezi a tanulók 

munkáját, érdeklődik a napi feladatokról, jelzi a szaktanárok felé a felmerülő problémákat. 

- A tanulószobai foglalkozásokat vezető pedagógus figyelembe veszi a rá bízott tanulók esetleges 

tanulási nehézségeit, tanácsaival igyekszik megkönnyíteni a tanulók önálló tanulását, illetve 

tanuláshoz módszertani segítséget nyújt a tanulóknak. 

 

5. A tanulószobát vezető pedagógus kötelességei 

 

- Legkésőbb 14 órakor megjelenik a tanulószobai foglalkozás megtartására kijelölt tanteremben. 

- 16 óráig szakszerű segítséggel és a tanulás folyamatának megszervezésével járul hozzá a tanulók 

minél sikeresebb munkavégzéséhez. 

- A tanulók feladatait osztályfokra és tantárgyakra lebontva feljegyzi a tanulószobai naplóba. 

- Amennyiben szükséges, tanulási tanácsokat ad a tanulóknak. 

- Lehetőség szerint minőségi szempontból is, de legalább mennyiségileg ellenőrzi a tanulók írásbeli 

feladatait, azokat szignálja vagy láttamozza. 

- A tanulókat az uzsonnaszünetben felügyeli. 

- Hetente megválasztja a csoport leckefelelőseit. 

- Ügyel arra, hogy a tanulók foglalkozás helyszínét 16 órakor rendezett állapotban hagyják el. 

- Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a rá bízott gyermekek szüleivel. 

- Folyamatosan kapcsolatot tart az adott osztályok vezetőivel. 

- Tiszteletben tartja a felügyeletére bízott gyermekek személyiségi jogait. 
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6. A tanulószobai szolgáltatást igénybe vevő tanulók kötelességei 

 

- A foglalkozásokon pontosan jelenjen meg. 

- A foglalkozásokon úgy végzi feladatait, hogy a társait ne korlátozza a munkavégzésben. 

- A mobiltelefon és a médialejátszók használatára a tanórai szabályok érvényesek. 

- Feladatait a képességeihez és a kapott segítséghez mérten a lehető legjobb minőségben végzi el. 

- A tanulószobai foglalkozásra használt termet rendezetten hagyja el a foglalkozás végén. 

- Hiányzás esetén igazolását a hiányzást követő foglalkozáson bemutatja. (Ez alól kivételt képez az 

egész napos hiányzás, melynek igazolási rendjét az intézmény Házirendje rögzíti.) 

- Tiszteletben tartja csoporttársai és a tanulószobát vezető pedagógus személyi jogait. 

 

7. A tanulószobai szolgáltatást igénybe vevő tanuló jogai 

 

- A tanulók joga, hogy a kapott feladatokat segítség igénybe vételével végezze el. 

- A tanulók joga, hogy feladatait nyugodt körülmények között végezhesse el. 

- A tanulók joga, hogy szükség esetén a tanulószobai foglalkozást végző pedagógustól segítséget 

kérjen. 

- A tanulók joga, hogy a foglalkozás megkezdését követően senki ne zavarja meg őket a 

feladatvégzésben. 

- A tanuló joga, hogy a Tanulószobai Házirendben meghatározott időpontban pihenjen. 

 

8. A tanulószobai foglalkozásról való távozás rendje: 

 

- A tanulószobai foglalkozásról a tanuló indokolt esetben szülői engedéllyel korábban távozhat.  

- A kérést a szülő a gyermek ellenőrzőjében rögzíti, a foglalkozást vezető pedagógus azt kézjegyével 

ellátja. 

- A tanuló a korábbi távozást úgy szervezze meg, hogy azzal a többi gyermek tanulását ne zavarja, 

őket a tanulás folyamatából ne zökkentse ki. 

- Ha a szülői kérés miatt a gyermek nem végezte el a feladatait, úgy azok befejezéséért a szülő a 

felelős. 
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9. A szakköri munka és a tanulószobai foglalkozások összehangolása: 

 

- Ha a szakkör a tanulószobai foglalkozás megkezdése előtt kezdődik, akkor a tanuló gondoskodjon 

arról, hogy a felszerelése a szakkör megkezdése előtt a tanulószobai foglalkozásra kijelölt helyiségbe 

kerüljön. 

- A szakkör után csendben, a többi tanuló megzavarása nélkül kapcsolódjon be a munkába. 

- Ha a szakkör a tanulószobai foglalkozás megkezdése után kezdődik, a szakkörre távozó tanuló 

csendben, a többi tanuló megzavarása nélkül hagyja el a termet. 

- Az iskolai szakkörökön részt vevő tanulók elfoglaltságait a tanulószobai foglalkozást vezető 

pedagógus a tanulószobai naplóban rögzíti, figyelmezteti a tanulókat a szakkörök kezdési 

időpontjaira. 

- A szakköri munka miatt el nem végzett feladatokat a gyermek köteles otthon pótolni! 

- A Tanulószobai Házirendet a szolgáltatást igénybe vevő szülők szülői értekezleten megismerték, 

véleményüket a szülői értekezlet forgatókönyvéhez mellékelt jelenléti íven rögzítették. 

 

A Tanulószobai Házirendet a Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája 

nevelőtestülete 2017. november 30-án elfogadta, intézményi házirendjének mellékleteként csatolta. 

Jelen Tanulószobai Házirend az elfogadás napjától érvényes. 

 

10.3. Napközis Házirend– az iskolai Házirend kiegészítő dokumentuma – 

 
A napközi otthon célja, hogy az általános iskolai tanításon kívüli időben – meghatározott napszakban 

– a család, nevelő munkájára építve, gondoskodjék a gyermek nevelését elősegítő hasznos sokirányú 

foglalkoztatásáról. 

 

Törvényi háttér: 

A közoktatási törvény 11. §-a szerint a napközi otthonba valamennyi jelentkező tanulót köteles az 

intézmény felvenni. 

Túljelentkezés esetén előnyben kell részesíteni azokat a tanulókat, akiknek: 

-  védelembe vett 

- mindkét szülője dolgozik, 

-  veszélyeztetett, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 
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A napközibe való jelentkezés módja: 

Minden tanévet megelőzően – a tankönyvosztáson kiadott papíron – lehet jelentkezni a napközis 

ellátásra a következő tanévre, minden olyan gyermeknek, aki az adott tanévében a tanulmányait 

intézményünk 1-4. osztályának valamelyikében kezdi meg. Ezt a jelentkezést a szülő kizárólag 

írásban teheti meg.  

A tanév közben is lehet jelentkezni, amennyiben az indokolt. 

A szülőknek a beiratkozás alkalmával meg kell adniuk telefonos elérhetőségüket. A gyermek 

jelenlétét érintő bármely változást – pl.: kiiratkozás, alkalmi eltávozás stb. – minden esetben írásban 

kell jelezni. 

A délutáni foglalkozásról való kiiratkozás módja:  

Kizárólag írásban az adott hónap elsejétől lehetséges. 

 

A napközi fő feladatai: 

· A napközi otthon sokoldalúan járuljon hozzá az iskolában folyó értelmi nevelés feladatainak 

megoldásához. 

· Biztosítsa a tanulók számára az iskolai feladatokra való naponkénti nyugodt és eredményes 

felkészülés lehetőségét. 

· Az általános iskola nevelőtestületének közreműködésével adjon hatható segítséget a tanulóknak a 

tanulmányi munkában való előrehaladáshoz, a tanulmányi színvonal emeléséhez. 

· A napközi otthon, jelentős nevelő munkát is végez. Hozzájárul a helyes étkezési, higiéniai 

szokások, a napirend kialakításához és megalapozáshoz, elősegíti a társas kapcsolatok, a közösségi 

élet kialakulását. 

 

A napközi otthoni nevelőmunka foglalkozási rendszere: 

· Tanulás 

· Kulturális foglalkozások 

· Kézműves foglalkozások 

· Játék 

· Sport 

· Séta 

· Kirándulás 

· Szabadfoglalkozás 

Az iskolai napközi otthoni nevelőmunka tervezése szerves része az általános iskolai nevelőmunka 

tervezésének.  

A napközis nevelőknek minden évben foglalkozási tervet kell készíteniük.  
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A napközis csoport munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődik. 

 

A napközis csoport egységes csoport, tehát a tevékenységeiket minden esetben együtt, egy helyen, a 

napközis nevelő felügyelete mellett végezhetik, azaz a csoport minden tagja együtt kell, hogy legyen 

az udvaron vagy a teremben, és minden esetben a napközis nevelő felügyelete alatt  

 

Napirend: 

 

·4. óra után: 11 óra 40 perctől 

-5. óra után: 12. 30-től átveszi a tanulókat a napközis nevelő, sorakoztatás, majd ebédeltetet. 

6. óra után 13.20-kor az ebédeltetésre beosztott pedagógus sorakoztat és ebédeltet. Ezalatt a nem 

ebédelős gyerekekre a kijelölt felügyelő tanár vigyáz. 

 

Ebéd után a Foglalkozási tervnek, illetve az iskola életéhez igazodó irányított tevékenység tölti ki a 

tanulók idejét. 

 

14.00-15.00-ig: Tanulási idő, a védett tanulás elveinek megfelelően 

 

Tanulási idő alatt a szülő gyermekét elkérheti úgy, hogy a tanóra rendjét ezzel nem zavarja. 

 

· 1500-1550-ig: uzsonna, szabadfoglalkozás, lehetőség gyakorlásra, differenciált foglalkozásra 

· 1550-1600-ig: napközis terem tisztán hagyása, rendrakás, szemétszedés 

 

Étkeztetés: 

Az étkezési térítési díj megállapítását, illetve a kedvezményes étkezésre jogosultak körét a törvény 

által előírt módon biztosítjuk. 

Az étkezési díj befizetése az előre megadott időpontokban, havi rendszerességgel történik. A 

gyermek betegsége esetén az az iskolatitkárt, értesíteni kell. A már megrendelt ebéd aznapi 

visszamondását, vagy elvitelét, valamint a betegség után visszatérő tanuló bejelentésének rendjét a 

konyhát üzemeltető vállalkozó határozza meg.  

A szülők kéréseiket, észrevételeiket, javaslataikat közölhetik a nevelővel: 

·  személyesen (a foglalkozáson kívüli időpontban, elsősorban a nevelő fogadóóráján), 

·  levélben, 

·  osztályszülői értekezleten (ahol a napközis nevelő is jelen van). 
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A napközis csoportban az alábbi tanulói felelősök működnek:  

 osztályonként egy-egy leckefelelős, 

 egy játékfelelős. 

A felelősök megbízása legfeljebb egy hétre szól.  

A lecke felelősök feladatai: 

 Leckefelelős feladata gondoskodni a napi házi feladat ismertetéséről a csoport felé. 

A játékfelelősök feladatai: 

 Felügyel a csoport játékainak megóvására. 

 Rendet tart a csoport játékszekrényében. 

 Felügyeli az udvarra kivitt játékokat és ügyel azok visszakerülésére. 

 

Hiányzások: 

 A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. Az igazolás módja 

megegyezik a tanítási órákról történő hiányzások igazolásával. 

 A napközis tanulóknak a 16:00-ig tartó felügyelet alól csak indokolt esetben, a szülő írásbeli 

kérelme alapján engedélyezhető alkalmi eltávozás vagy előre tervezett távolmaradás. Kivétel 

ez alól az intézményi kereteken belül rendezett programokon való részvétel, pl.: gyógytorna, 

szakkör, sportkör, edzés, tanulmányi- és sportversenyek. 

 Rendkívüli esetben – a szülő írásbeli kérésének hiányában - a tanuló eltávozására a 

tagintézmény-vezető adhat engedélyt. 

 Abban az esetben, amikor engedéllyel távol marad a tanuló a napköziből és bármilyen 

váratlan esemény, baleset következik be, a szülőnek értesítenie kell erről az iskolát. 

 

Amit be kell tartanod – Szabályok a napköziben: 

Ebédlőben való tartózkodás: 

· Az ebédlőbe vonulás rendben, kettes sorban történik. 

· Az ebédlőbe csak nevelői felügyelet mellett vonulhat a tanuló! 

· Minden étkezés csendesen, kulturáltan, a higiénés szabályok betartásával folyjon! 

· Az étkezés végeztével minden tanuló köteles tisztaságot, rendet hagyni maga után és szükség 

esetén megterít maga után. 

Aki végzett az ebéddel – és nem menzás – csendben a helyén ülve várakozik. 

Szabadidős tevékenységeken való részvétel: 

· A kezdeményezett szabadidős tevékenységek ideje alatt a foglalkozáson részt nem vevő gyermek 

köteles úgy viselkedni, hogy a foglalkozás menetét ne zavarja! 
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·A szabadidős foglalkozás történhet az udvaron.  Ezt a területet a tanuló engedély nélkül nem 

hagyhatja el! A terület elhagyása írásbeli figyelmeztetést von maga után. 

· Szabadidőben az udvar minden játékra kijelölt részén játszhatnak a napközis gyerekek a nevelő 

felügyeletével. 

· A balesetek megelőzése érdekében az iskola területén a gyerekek nem mászhatnak fára, kerítésre, 

nem mehetnek fel az udvari játékok tetejére. A tanulók az iskolai játszóteret rendeltetésszerűen 

használhatják. 

· Az udvari játék során vigyázni kell a növényekre, az épületre, az udvar berendezési tárgyaira. 

· Tilos: az udvar növényeit, bokrait tördelni, botokkal játszani, a pad támlájára, a kerti pad asztalára 

felülni, padon állni, ugrálni. 

· A játékszereken törekedjenek balesetmentes játékra, melyet a nevelők jelenlétükkel is segítsenek 

elő!  

· A tanuló köteles jelezni a balesetet, sérülést és az észlelt balesetveszélyes helyzetet az iskola, 

bármely felnőtt dolgozójának. 

· Ha a csoport a nevelővel az udvaron tartózkodik, senki nem maradhat semmilyen céllal sem a 

csoport termében. 

· Gyermekeink a játékuk során önmaguk és társaik testi épségére is fokozottan ügyeljenek! 

Ki-ki kedve szerint választhat a szabadidős programok között, ám felügyelet nélkül egyetlen 

gyermek sem maradhat! 

 

Magatartás a tanulási idő alatt: 

· A tanulási idő időtartamát minden szülő ismerje meg, és tartsa tiszteletben a nyugodt munka 

érdekében. Szakkörökre indulás időpontja: 

A tanulmányi munka minőségének biztosítása érdekében a tanulók csendben, fegyelmezetten, 

társaikat nem zavarva végezzék feladataikat, ill. egymást segítve. 

· Az a tanuló, aki a napközis tanulási időben különórán vesz részt, a házi feladatát otthon 

köteles elkészíteni. 

A szakköri időpontokat megismerve a szülő aláírásával tudomásul veszi, hogy gyermeke házi 

feladata ezeken a napokon hiányos lehet. 

A napközit csak nevelői engedéllyel lehet elhagyni.  

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 iskolai mellékhelyiségeket rendeltetésszerűen, a tisztaságra fokozottan ügyelve használják! 

A kulturált viselkedést, fegyelmezett magatartást a tanórán kívüli időszakban is minden tanulónktól 

elvárjuk. A tanulók a felnőttekkel, nevelőikkel és társaikkal is egyaránt udvariasan viselkedjenek! 
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Minden tanulónál – így az első osztályosoknál is – megköveteljük a felnőttekkel szemben a 

magázódást! 

A napköziből csak a szülő, vagy az általa írásban meghatalmazott személy viheti el a gyermeket, 

kizárólag a napközis nevelő tudtával. A gyermek önálló haza meneteléhez írásos szülői engedély 

szükséges, mely lehet egy konkrét alkalom vagy rendszeres. Ezt az írásnak egyértelműen 

tartalmaznia kell. 

A tanuló tanórán kívüli rendszeres elfoglaltságáról / intézményen kívüli különórák/ a szülők 

kötelesek tanév elején írásban tájékoztatást nyújtani a napközis nevelőnek. 

A gyermekek a napköziből 1530 és 16 órakor távozhatnak. A gyermek napköziből való távozásának 

időpontját a szülőnek írásban kell jeleznie a napközis nevelőnek. A távozás időpontja naponként 

eltérő lehet. 

Nem tudjuk ellenőrizni mindenkinél minden nap az elkészített lecke minőségét, csak a mennyiséget. 

Minden ellenőrzéskor láttamozzuk a füzetet, de csak minőségi ellenőrzéskor írjuk alá. 

 

A napközi értékelési, jutalmazási, elmarasztalási rendszere: 

 

Alapelvek: 

· A gyermekek délutáni magatartását, tanórai szorgalmát minden nap, a csoportban bevezetett 

szokásnak megfelelően értékeljük. 

· Az értékelés segítse a nevelési és oktatási célok elérését. 

· Járuljon hozzá a tanulók önismeretének és önértékelésének fejlődéséhez. 

· Legyen személyre szóló és konkrét. 

· Ösztönözzön, és ne megtoroljon. 

· Kapjon elismerést a fejlődés, az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért teljesítmény 

 

Módjai: 

· A napközis nevelők rendszeresen egyeztessenek az osztályt tanító nevelőkkel a magatartás és 

szorgalom értékelésének korrekt megítélése érdekében. 

· Napközis figyelmeztetés jár a napközis munka megzavarásáért, kirívó magatartási okok miatt. 

· Napközis figyelmeztetés jár a Házirend megsértéséért. 

· A napközis nevelők javaslatot tehetnek az osztályfőnöki és igazgatói dicséretre, vagy 

elmarasztalásra is. 
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10.4. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei 
 

 

Magyar nyelv és irodalom 
 

 

1. osztály 

Az első évfolyam végén a tanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az első és 

a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. 

 

2. osztály 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. 

Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása, a mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása 

a szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás. 

Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos felolvasása. 

Memoriterek: 3 vers, 2 találós kérdés, népi gyermekjáték ismerete 2 szólás, közmondás ismerete 

 

Az ábécérend ismerete. A magán- és mássalhangzók felismerése, a rövid és a hosszú hangok 

megkülönböztetése szóban és írásban. 

Szavak, szószerkezetek, két-három mondat helyes leírása másolással. 

A j hang biztos jelölése  15- a tanulók által gyakran használt – szóban 

Az egyszerű szavak megfelelő elválasztása. 

Mondatkezdés nagybetűvel. 

 

3. osztály 

Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal. 

A feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása. 

Ismert feladattípusok írásbeli utasításainak megértése. Fél oldal terjedelmű ismert témájú 

szépirodalmi és ismeretterjesztő olvasmány önálló néma olvasása, a szövegértés bizonyítása 

egyszerű feladatok elvégzésével. 

Feldolgozott szövegek felolvasása felkészülés után. 

Memoriterek: 5 közmondás, 4-5 vers vagy versrészlet ismerete a tananyaghoz kapcsolódóan. 

 

5-6 mondatos elbeszélő fogalmazás írása ismert témáról. Egyéni tempójú rendezett, tiszta írás.  

 

Igék, főnevek, melléknevek fölismerése, szófajok megnevezése. A tanult tulajdonnevek kezdése 

nagybetűvel. A korosztály szókincsében megtalálható kiejtésük szerint írandó szavak helyesírása. 

Egyszerű szavak elválasztása önállóan. A j hang helyes jelölése újabb 20-25 szóban. A szöveg 

tagolása mondatokra, a mondatkezdés és- zárás helyes jelölése., a mondatkezdés és zárás helyes 

jelölése. Mondaton belül a szavak elkülönítése.  

4. osztály 

Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. A mondanivaló értelmes 

megfogalmazása szóban.  

Előzetes felkészülés után ismert témájú szöveg folyamatos fölolvasása. 

Fél oldalas az életkornak megfelelő tartalmú szöveg néma olvasása, a szövegértés bizonyítása a 

lényeg kiemelésével. Legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének 

megjegyzése. 

Memoriterek: Kölcsey Ferenc: Himnusz 1-2. vsz., Petőfi Sándor: Nemzeti dal 1-3. vsz., a 

tananyaghoz kapcsolódó 4-5 vers vagy versrészlet, Szózat 1 versszaka 

 



 - 51 - 

A leírás, jellemzés, hirdetés, értesítés műfaji jellemzők alapján felismerése. Rövid leírás készítése, 

jellemző szavak felhasználásával egyszerű tárgyról, növényről, állatról, emberről. 

 

Rendezett, olvasható írás a margó, a betű és szótávolság megtartásával.  

A szavak (ige, főnév, melléknév, számnév) szófajának felismerése. Az igealak felismerése, az ige és 

az igekötő kapcsolásának helyesírása. A tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése. A többes 

szám felismerése. Mondatkezdés nagybetűvel, a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, záró 

írásjelükhasználata. 

 

Matematika 

1. osztály  

Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, 

halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. 

Számok írása, olvasása 20-ig. 

Számok tulajdonságai: páros, páratlan. 

Számok szomszédainak ismerete 

Növekvő és csökkenő számsorozatok képzése adott szabály alapján 

Műveletvégzés, hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban 

Gyakorlottság az összeadás, kivonás, pótlás alkalmazásában, kirakás segítségével, lejegyzés 

számokkal 

Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékenységgel 

Helymeghatározás a tanult kifejezések alkalmazásával (alatt, fölött, mellett) 

 

2. osztály 

Halmazok összehasonlítása, meg-és leszámlálás 

Viszonyítások: nagyobb, több megfogalmazása 

Biztos számfogalom 100-ig 

Számok írása, olvasása 

Az egyes, tízes fogalmának ismerete 

Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje 

Alapműveletek összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás értelmezése, kirakása, műveletek 

megoldása 

A szorzótábla biztonságos ismerete 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása 

Adott szabályú sorozat folytatása 

Síkidomok létrehozása, másolása egyszerű feltétel szerint (csoportosítás, válogatás 

tulajdonságok szerint) 

Tanult szabványmértékegységek ismerete 

 

3. osztály 

Biztos számfogalom ezres számkörben 

Számok írása, olvasása ezerig 

Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete 

Alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése 

Egyszerű sorozat folytatása 

Téglalap és négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása 

Tanult szabványmértékegységek ismerete 

 

4. osztály 
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Biztos számfogalom 10 ezres számkörben 

Számok nagyságának és számjegyek különféle értékének biztos ismerete 

A 10-es, 100-as, 1000-s számszomszédok meghatározása 

Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása a becslés, ellenőrzés eszközként való 

alkalmazása 

Helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében 

Egyszerű szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása és ezzel a szöveges feladat 

megoldása 

Adott szabályú sorozat folytatása 10 ezres számkörben 

Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság alapján  

Mérés szabványegységekkel 
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Környezetismeret 
 

1. osztály 

Az első osztály végén a tanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket, az 1. és 

2. évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. 

 

2. osztály 

Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban, tanítói kérdések alapján beszámolni. 

Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel. Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről. Legyen 

képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket. Használja helyesen a 

napszakok nevét, sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az 

évszakok jellemző időjárási jelenségeit. 

Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit. 

Tájékozódjon jól saját testén. 

Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta) 

kifejezéseket. Ismerje lakóhelye fő jellegzetességeit.  

Ismertessen egyet a település hagyományai közül. 

 

3. osztály 

A tanuló írásban rögzítse tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit, az előzetesen megbeszélteknek 

megfelelő módon. Olvassa le helyesen a hőmérőt, használja helyesen a tanult mértékegységeket. 

Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét. Közvetlen környezetéből 

nevezzen meg példákat a halmazállapot változásra. Használja helyesen az olvadás, oldódás szavakat. 

Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. 

Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlényfajt. Sorolja fel az élőlények 

életfeltételeit. 

Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek. Tudja megkülönbözetni az egészséges és beteg 

állapotot.  

Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton. Ismerje a fő világtájakat. 

Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit. Ismertessen 

egyet a település hagyományai közül.  

 

4. osztály 

Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst a lakóhely környezetéből. Nevezze meg az életükhöz 

szükséges környezeti feltételeket.  

Nevezzen meg a környezetéből környezet szennyező forrásokat. Ismerje az egészségkárosító 

hatásait. Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább. 

Ismerje a domborzat jelölését a térképen, találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország 

domborzati térképén. 

Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kiránduló helyek egyikét. Ismerje fel a tanult településtípusokat. 

Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat. 
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Technika 
 

1. osztály 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket, 

az 1. és a 2. évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. 

 

2. osztály 

Az ember természetátalakító munkájának felismerése (lakóhely és lakótér). 

Az anyagok tanult tulajdonságainak ismerete. Az elvégzendő munkákhoz szükséges eszközök és 

szerszámok biztos, balesetmentes használata. Egyszerű tervezés és építés. A háztartás és a hozzá 

kapcsolódó szokások megismerése és elmesélése. 

 

3. osztály 

Az élő és tárgyi környezetünk kapcsolatának megismerése.  

Az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggéseinek megtapasztalása, 

tárgykészítés folyamán. 

Szakszerű és biztonságos szerszámhasználat. Mérés centiméter pontossággal 

 

4. osztály 

Nagyvárosi környezet építményeinek megismerése. 

Az anyagfeldolgozás általános jellemzőinek bemutatása. A hulladék és melléktermék fogalmak és 

felismerése. 

Az anyagok takarékos és célszerű felhasználása. Egyszerű makett készítése. 

A közúti kerékpáros közlekedés szabályainak betartása.  

Időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli szokások. 
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Minimum követelmények ének- zene tantárgyból 

 

1. osztály 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz feltételt, az első és a 

második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. 

 

2. osztály 

A továbbhaladás feltételei a két évfolyamos ciklus végén 

Éneklés 

További 10 dal közös éneke emlékezetből. A tanult tempójelzések (2/4; 4/4) . A tanult zenei 

elemeket (ritmus, dallam) felismerik.  

Zenehallgatás 

A megismert hangszereket hangjuk alapján felismeri. 

Zenei írás – olvasás 

A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot meg tudja szólaltatni.  

 

3. osztály 

Éneklés 

 

További 10 dal közös éneklése emlékezetből A tanult tempójelzések és dinamikai jelek 

felismerése a tanult dalokban. 

 

Zenehallgatás 

Az újonnan megismert hangszerek megnevezése hangzás alapján.  

Zenei írás – olvasás 

 

Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint. 

 

4. osztály 

Éneklés 

Emlékezetből 15 dal éneklése. A Himnusz éneklése 1 versszakkal pontos szöveggel. 

Zenehallgatás 

A meghallgatott zenés mesék felismerése. A tanult népdalok felismerése zeneművekben. 

Improvizáció 

Ritmussor szabad és adott szempontok szerinti rögtönzése (max. 8 ütem) 
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Zenei írás  - olvasás 

Tudjon ismert dalokat tanári segítséggel szolmizálni. A tanult ritmusértékek és képletek felismerése 

és megszólaltatása kottaképről ¾- es ütemben is. Tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói 

segítséggel. 

 

 

5. osztály 

Éneklés 

 

15 szemelvény csoportos éneklése emlékezetből. 

A Himnusz,Szózat éneklése emlékezetből.  

      Új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmussal. 

 

Zenehallgatás 

 

Többször hallgatott reneszánsz és barokk művek felismerése részleteik alapján. 

A népi hangszerek és a népi zenekar felismerése hallás után. 

A reneszánsz és barokk zeneszerzők stílusba besoroló megnevezése. 

 

Zenei írás-olvasás 

 

ABC-s hangok megnevezése, leírása G- kulcsban (C’ –C’’) 

 

6. osztály 

Éneklés 

 

Az énekes tananyag felsorolt új rétegeiből 10 szemelvény előadása emlékezetből. 

Zenehallgatás 

 

Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése. 

A többször meghallgatott klasszikus művek felismerése, megnevezése. 

A szimfónikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése. 

      A klasszika zeneszerzői, néhány művük felsorolása. 

Zenei írás- olvasás ismeret 
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Dúr – moll hangnemek kottaképről történő azonosítása 1# - 1b-ig. 

      A módosító jelek értelmezése kottakép alapján. 

A tanult dallamok éneklése betűkottáról és kottakép. alapján. 

 

7. osztály 

Éneklés 

A további 13, az énekes tananyag felsorolt rétegeiből választott szemelvény megszólaltatása 

emlékezetből, köztük: 

 verbunkos dallam éneklése stílushű előadásban 

 népies műdal éneklése szöveggel, emlékezetből 

 

Zenehallgatás 

A magyar nemzeti romantika (évfolyamon tanult) zeneszerzőinek és műveinek vázlatos ismertetése. 

A XIX. századi zeneművek megnevezése (szerző,cím) többször hallott részleteik alapján. 

A romantika stílusjegyeinek szóbeli megfogalmazása. 

A romantika jellegzetes műfajainak felsorolása. 

Improvizáció 

Dallamalkotás a népdalok megtanult dallam –és formaalkotási törvényszerűségei alapján. 

Zenei írás- olvasás 

Tájékozódás a kottában: zeneművek követése kottából 

Dúr-moll hangnemek azonosítása kottaképről 2# - 2b-ig 

 

8. osztály 

Éneklés 

Részvétel a csoportos éneklésben. 

Dalanyag bővítése 13 énekes szemelvénnyel. 

 

Zenehallgatás 

Tudjon többször hallott zeneművet elhelyezni a megfelelő zenetörténeti korszakban. 

 

Improvizáció 

Rögtönzési feladatok a tanult nép- és műzenei formák felhasználásával. 
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Testnevelés minimumkövetelmény 

 
Továbbhaladás feltételei az 1-2. évfolyam végén  

Minimum követelmények:  

8 perc kitartó futás . 

A kötélen mászókulcsolás alkalmazása. 

Felhúzódzkodni nyújtott karú függésből 1-2-szer.  

3-4 karhajlítás és nyújtás fekvőtámaszban.  

or fejállás segítséggel.  

-14 méter (fiúk), 10 méter (lányok).  

Labdavezetés pattogtatással, labdafeldobás 2-3 méter magasba, leguggolás és felállás a labda 

elkapásával.  

 

A továbbhaladás feltételei a 3-4. évfolyamon  

Minimum követelmény:  

12 perc futás  

Kötélmászás kulcsoló technikával  

5-7 karhajlítás és nyújtás mellsőfekvő támaszban a fiúknak, 2-4 a lányoknak  

Fejenállás kis segítséggel, fellendülés kézállásba a fal mellett.  

2-3 részes svédszekrényre felguggolás és homorított leugrás  

Gurulóátfordulás előre, hátra , mérlegállás, gyertyaállás kivitelezése 

Labdavezetés kézzel, lábbal, adogatás, passzolás, labdaelkapás az ügyesebbik kézzel.  

Kislabda hajítás: fiúk 20-22 méter, lányok 14-16 méter  

30 méter síkfutás fiúk 6,8 másodperc alatt, lányok 7 másodpercen belül 

Alapvető gimnasztikai gyakorlatok elvégzése tanítói bemutatás alapján 

Egyszerű rendgyakorlatok ismerete 
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5-6 osztály: 

 

Követelmény  

–ismerjék meg az alaki formaságokat, 

s a többszöri előfordulás alapján gyakorolják be,  

–a végrehajtást elrendelő vezényszóval együttcselekedjenek,  

–a rendgyakorlatok szolgálják és járuljanak hozzá fegyelmük kialakításához!  

Gimnasztikai gyakorlatok végzésénél törekedjenek a pontos, szép kivitelezésre!  

Tudják a gyakorlatokat zenére, vezényszó nélkül végezni!  

Tudjanak 6-8 gyakorlatot (4 ütemű) önállóan összeállítani és bemutatni!  

Legyenek képesek 10-12 percen át folyamatosan (állandó mozgással) gimnasztikai gyakorlatot 

végezni!  

Követelmény  

Sajátítsa el:  

–a magas-és távolugrás alapvető fázisainak, a nekifutásnak és az ugrásnak lényeges elemeit! – 

a hajítás legjellegzetesebb mozzanatát,  

az ívképzést!  

Tudják megválasztani a futás távjának megfelelő iramot!  

Ismerjék a légmunka legelemibb szabályait!  

Sajátítsák el a hajításnál a kar és a váll mozgásának összhangját!  

 

7. osztály  

- Tudjanak kötélen és rúdon mászókulcsolással mászni  

- Tudjanak 9 percet folyamatosan futni  

- Ismerjék a dobások kar és törzsmunkáját  

- Tudják a térdelő és az állórajtot  

- Ismerjék az eddig tanult torna elemek helyes végrehajtását  

- Ismerjék a röplabda főbb szabályait  

- Ismerjék és tartsák be az alapvető játékszabályokat  

 

8. osztály  

- Tudjanak egyénileg bemelegíteni  

- Tudjanak 10 percet folyamatosan futni  

- Legyenek képesek a torna négy szerén különböző elemek bemutatására  

- Ismerjék az atlétikai számokat  
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- Tudjanak aktívan bekapcsolódni a kosárlabda, röplabda és labdarúgás játékba  

- Ismerjék és tartsák be az alapvető játékszabályokat 
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Minimale Anforderungen am Ende des ersten Schuljahrs 

 

die deutsch geführte Stunde verstehen  und den Anweisungen des Lehrers folgen  

einfache Sätze zu verschiedenen Themen bilden 

zu einem Bild 3-4 einfache Sätze sagen 

richtige Fragen und Antworten geben 

einfache Wörter lesen 

im Laufe des Schuljahres die in deutscher Sprache geführten Anweisungen verstehen und richtig 

reagieren 

die Formen der Begrüßung  und Verabschiedung kennen, 

sich  ca. 100-150 zum Grundwortschatz gehörende Wörter aneignen 

mindestens drei-5 Sprüche aufsagen und drei -5 Lieder singen  

bis 12 zählen können 

 

 

Sprachverständnis und Sprechen 1. 

 
Einfache  Äußerungen, Fragen und Antworten verstehen 

Bitten, Wünsche formulieren 

Formen der Begrüßung und Verabschiedung gebrauchen 
sich vorstellen 

 

Grammatik 1. 

 

Adverbien  (lokal, Zeit ) 

Sätze mit Adjektiven erweitern  

die Grundzahlen bis zwölf kennen. 

3- 5 Sprüche, Reime  aufsagen und drei-5 Lieder kennen  
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Minimale Anforderungen am Ende des zweiten Schuljahrs 

 

 

mit Hilfsmitteln (Bild, Puppe, Gegenstände ) zu einem bekannten Thema zwei  bis drei Sätze sagen 

und einen kurzen Dialog führen 

die deutschen Buchstaben erkennen und kurze Sätze  mit richtiger Lautbildung laut und leise lesen 

Punkt und Fragezeichen am Ende des Satzes nach Intonation erkennen und anwenden 

die deutschen Laute erkennen, sie eigenständig gebrauchen 

verneinen 

die Grundzahlen bis 20   

3 – 5 Sprüche, Reime aufsagen und drei-5 Lieder kennen 

 

Sprachverständnis und Sprechen 2. 

 

deutsche Wörter und Sätze wahrnehmen und verstehen 

sich mit einfachen Sätzen vorstellen (Name, Alter, Wohnort, Familie, Hobbys) 

im Laufe des Schuljahres  ca. 150 - wenigstens aber 100 - zum Grundwortschatz der deutschen 

Sprache gehörende neue Wörter lernen 

mindestens  drei-fünf Sprüche  aufsagen und drei-fünf Lieder kennen 

aus einfachen Texten Informationen verstehen und auf Fragen antworten  

 

Grammatik 2. 

 

Punkt und Fragezeichen nach Intonation erkennen 

die typisch deutschen Buchstaben erkennen 

die geschriebene und gedruckten Wörter des Grundwortschatzes fehlerfrei abschreiben 

Gebrauch eingeübter Strukturen  

das Alphabet 

Laute und Buchstaben unterscheiden 

Großschreibung von Namen, Hauptwörtern und Satzanfängen 
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Minimale Anforderungen am Ende des dritten Schuljahrs 

 

behandelte und geübte Texte  von 8 bis 10 Sätzen mit richtiger Aussprache lesen  

die gelernten  Wörter richtig abschreiben 

gedruckte und geschriebene Texte fehlerfrei abschreiben 

drei neue Lieder  oder Gedichte kennen und eine kurze Geschichte erzählen  

 

Sprachverständnis und Sprechen  3. 

 

Lesetexte verstehen 

auf Anweisungen und Mitteilungen richtig reagieren  

in Form von Dialogen  persönliche Kontakte aufnehmen (z.B. Einladung zum Geburtstag) 

von den eigenen Erlebnissen in zwei bis drei Sätzen berichten  

behandelte und geübte Texte  verständlich mit richtiger Aussprache und Intonation lesen 

 

 

 

 

Grammatik 3 

 

dem Alter entsprechende  kurze gedruckte und geschriebene Texte ohne Fehler abschreiben 

die Schriftzeichen am Ende des Satzes sinngemäß  anwenden 

mit der Großschreibung der Substantive vertraut werden 

gelernte Trennungsregeln anwenden  

Besitzverhältnisse mit Possessivpronomen ausdrücken 

mit den häufig gebrauchten Verben auffordern  

bekannte Wörter fehlerfrei abschreiben 

Verneinung mit „kein“ 
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Minimale Anforderungen am Ende des vierten Schuljahrs 

 

 

Fragen stellen und in bekannten Themen einfache Antworten geben 

zu einem bekannten Thema, zu einem gelesenen Text, Bild, Ereignis oder Erlebnis unter Anleitung 

des Lehrers einige zusammenhängende Sätze nach dem erlernen erzählen 

ein Diktat mit einfachen Wörtern und kurzen Sätzen schreiben 

mit einfachen Verben auffordern  

Verneinung mit verschiedenen Formen (nein, nicht, kein) 

Sprüche, Reime, Sprichwörter und 3 Gedichte  sowie 5 Lieder kennen 

 

Sprachverständnis und Sprechen 4. 

 

einfache Äußerungen, Fragen und Antworten verstehen und darauf reagieren  

Formen der Begrüßung und Verabschiedung 

Grüßen, sich vorstellen, jemanden vorstellen 

einfache Besitzverhältnisse ausdrücken 

Lautes und stilles Lesen 

lautrichtige und wortgenaue Aussprache beim Lesen 

 

Grammatik 4. 

 

Wörter, Sätze und kurze Texte in Schreibschrift ab- und aufschreiben 

 

 
MINIMALE ANFORDERUNGEN AM ENDE DES 5. SCHULJAHRES 

 

Anforderungen: 

einfache Wünsche, Bitten äußern   

Aufforderungen machen und einfache Anweisungen geben  

mit einer entsprechenden Wort- und Satzbetonung inhaltlich gegliedert lesen und Fragen zu dem 

Text stellen 

einen lexikalisch bekannten vorgelesenen oder gelesenen Text verstehen  

3 weitere Gedichte, kennen 

Grundwortschatz: 120 Wörter 

 

Sprachverständnis und Sprechen  

 

Die SchülerInnen lernen 

 

höfliche Redemittel 

von sich selbst erzählen 

sich selbst und andere informieren 

in verschiedenen Rollen handeln und sprechen 

 

Lesen und Textverständnis 

 

Lesen und Verstehen von literarischen Texten  Umgang mit altersgemäßen Alltags- und  

die Benutzung des Wörterbuches erlernen 

 

Schreiben, schriftlicher Sprachgebrauch  
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Bilderreihen erzählen 

 

Grammatik 5. 

 

Das Verb Die Personalform des Verbs (Personalpronomen) 

Verben mit Umlaut und Brechung in Präsens 

Imperativ - Brechung und Umlaut  

 

2. Das Substantiv Die Bedeutung der Substantive, Großschreibung  

Artikel und Posessivpronomen vor dem Substantiv,  

Gebrauch des Wörterbuches 

Zusammengesetzte Substantive und ihre Artikel 

Substantive im Nominativ, Akkusativ 

Substantive mit Verben verbinden 

 

MINIMALE ANFORDERUNGEN AM ENDE DES 6. SCHULJAHRES 

 

Anforderungen  

grammatisch und lexikalisch bekannte Texte fließend lesen 

mit der Beantwortung von Fragen das Textverständnis beweisen 

3 weitere Gedichte kennen 

Grundwortschatz: 120 Wörter 

 

Sprachverständnis und Sprechen 

  

Die Schülerinnen lernen 

Beschreibung von Gegenständen, Tieren, Personen charakterisieren 

 

Lesen und Textverständnis 

Lesen und Verstehen von Texten  

 

Schreiben, schriftlicher Sprachgebrauch 

Personen, Tiere charakterisieren, beschreiben  

Sprachbetrachtung und Rechtschreibung 

 

die Modalverben im Präsens  

die Steigerung einfacher Adjektive 

 

 

Grammatik  

Das Verb Zeitformen: Perfekt 

Trennbare und untrennbare Verben 

Modalverben in Präsens 

Das Substantiv und 

Adjektiv 

Pronomen Personalpronomen 

Fragepronomen 

Präpositionen häufiger gebrauchte Präpositionen mit Akkusativ und Dativ (für, 

über, von, aus, zu, bei usw.) 
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MINIMALE ANFORDERUNGEN AM ENDE DES 7. SCHULJAHRES 

 

 

 

Anforderungen  

im Laufe des Jahres  drei weitere Gedichte kennenlernen 

Grundwortschatz: 120 Wörter 

 

 

Sprachverständnis und Sprechen  

 

Redemittel den Sprechsituationen angemessen verwenden 

sich in Themen wie Familie, Schule, Reisen, Einkauf, Kultur, Sport, Freizeit, Natur, Feiertage äußern 

Fragen formulieren und richtig intonieren  

 

Lesen, Textverständnis / Texterstellung 

einfache literarische Werke mit Hilfe von Wörterbüchern, Nachschlagewerken erschließen 

einen gelesenen, gehörten Text, zusammenfassen  

durch landeskundliche Texte, Reisebilder, Medien über deutschsprachige Länder Informationen 

sammeln 

sich in der Bibliothek orientieren können 

 

 

Schreiben, schriftlicher Sprachgebrauch 

Menschen, Tiere, Gegenstände, Ereignisse beschreiben  

über Schul- und Klassenereignisse, Veranstaltungen berichten. Mit der Form und den Merkmalen 

vom offiziellen Brief bekannt werden  

 

Grammatik 7.   

Modalverben Auch als Vollverb  

 

Das Substantiv Genitivkonstruktionen  

Personennamen im Genitiv 

im Dativ 

Das Pronomen      

Reflexivpronomen 

Indefinitpronomen 

Abweichung in Form und Bedeutung vom Personalpronomen im 

Dativ, deklinierbare und undeklinierbare Pronomen  

 

Die nebengeordnete 

Zusammensetzung 

Konjunktionen in Position 0 (und, sondern, oder, denn, aber) 

wiederholen, Teilsätze verbinden 
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MINIMALE ANFORDERUNGEN AM ENDE DES 8. SCHULJAHRES 

 

Anforderungen 8. 

verständlich sprechen 

einfache Texte mit Hilfe des Wörterbuches, Handbuches oder Lexikons verstehen 

Personen - auch sich selbst - beschreiben, auf Grund ihres Verhaltens charakterisieren  

die inhaltlichen und formalen Kennzeichen des Schreibens von Privatbriefen kennen  

drei weitere Gedichte auswendig kennen 

Grundwortschatz: 120 Wörter 

 

 

Sprachverständnis und Sprechen 8. 

 

Die SchülerInnen lernen 

sich erkundigen, um Rat fragen  

mit Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedener  Berufe über altersgemäße Themen in 

Kleingruppen oder individuell Gespräche führen  

Redemittel für pro und contra sammeln 

 

Lesen und Textverständnis 

unbekannte Texte mit Hilfe von Wörterbüchern selbstständig erarbeiten und verstehen 

bekannte Gedichte, Balladen verständlich vorlesen  

 

Schreiben, schriftlicher Sprachgebrauch 

 

einen Lebenslauf in ausführlicher und tabellarischer Form schreiben.  

 

Grammatik 8. 

 

Das Verb Konjugation in Aktiv/Indikativ in den gelernten Zeitformen  

Plusquamperfekt Gebrauch der Zeitform 

der Zeit wenn, als, bevor, seit(dem), sobald, solange, nachdem, während 

der Art und Weise weil, sowie, ohne dass, ob, obwohl 

Bedeutung und Funktion  

Der Satz alle Satzarten  gebrauchen 

Temporalsatz in Gleich-, Vor- oder Nachzeitigkeit verstehen 

Konditionalsatz in beiden Zeitformen auch mit und ohne "wenn" bilden 
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Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 
 

 

5. osztály 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása: 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid összefoglaló reprodukálása. A 

kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés, kérés illemszabályainak ismerete és helyes 

alkalmazása. Az elbeszélés, mint műfaj szóbeli és írásbeli alkalmazása. 

Olvasás, szövegértés, fogalmak: 

 Az élőbeszéd tempójával egyező folyamatos hangos- és némaolvasás elsajátítása. 

Mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és írásban rövid összefoglaló elmondása, 

leírása. Az elbeszélés műfaji jellemzői, a ritmus fogalmának ismerete, a hasonlat felismerése. 

Nyelvtan, helyesírás: 

 A tanult helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az írásbeli 

munkákban. A magyar helyesírási szótár használata tanári segítséggel. 

A magán- és mássalhangzók megkülönböztetése, a hangrend, az illeszkedés, a teljes hasonulás és az 

összeolvadás törvényszerűségeinek felismerése. 

Az egyjelentésű, többjelentésű szavak megkülönböztetése. A szavak szerkezeti elemzése, szótő, 

toldalékok felismerése, összetett szavak megkülönböztetése. 

Memoriterek: 

 Tíz versszak a János vitéz című műből, két vers a tanult költemények közül, öt sor 

prózarészlet az ajánlott olvasmányból, három találós kérdés és közmondás. 

 

6. osztály 

 

Beszédkészség, szóbeli és írásbeli szövegek megértése és alkotása: 

 Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. Jól olvasható írás, 

az írásos szöveg rendezett elhelyezése. Olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése vázlat 

segítségével, az időrend betartásával. Elbeszélés készítése megbeszélt olvasmányok alapján.  

 Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: helyszín, szereplők és a cselekmény 

menete. Az epika, a monda és ballada fogalmának ismerete alapvető követelmény 

Nyelvtan, helyesírás: 

 Az alapszófajok felismerése, megnevezése, kiemelten az ige, a főnév, a melléknév és a 

számnév. A szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályoknak az ismerete és 

alkalmazása. 

Memoriterek: 

 Tíz versszak a Toldiból, 2 tanult vers és öt sor prózarészlet. 

 

7. osztály 

 

Beszédkészség, szóbeli és írásbeli szövegek megértése, alkotása: 

 A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról saját, kulturált vélemény megfogalmazása. 

Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel. Szövegek folyamatos, szöveghű 

felolvasása. Különböző műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek 

felismerése, szerkezetének alapvető ismerete. Epikus olvasmányok szerkezeti elemeinek 

elkülönítése, a fő és a mellékszereplők jellemzése. Epikai művekből cselekményvázlat írása. A 

novella, regény műfaji jellemzői. 

Nyelvtan, helyesírás: 

 Az egyszerű mondat mondatrészeinek felismerése és megnevezése: alany, állítmány, tárgy, 

határozók egyszerűbb esetei, hely, idő, jelzők fajtáinak egyszerűbb esetei.  A mondatfajták biztos 
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megkülönböztetése, a tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: 

tulajdon- és köznevek, melléknevek és igék helyesírása.  

Memoriterek: 

 A Himnusz és a Szózat legalább négy-négy versszaka, nyolc sor prózarészlet; a tanult 

költeményekből kettő megtanulása. 

 

8. osztály 

 

Beszédkészség, szóbeli és írásbeli szövegek megértése, alkotása: 

 A köznyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések felismerése és a 

kommunikációs helyzetnek megfelelő használata. A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, 

különféle műfajú szövegek felolvasása. A feldolgozott művekről, olvasmányélményekről 

összefoglalás készítése megfelelő stílusban felelet vagy írásbeli beszámoló formájában.  

 Az elbeszélés, a levél, önéletrajz, jellemzés, riport és esszéírás alapjainak elsajátítása. 

Nyelvtan, helyesírás: 

 A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése, minimum szintű hangtani, szó- és alaktani, 

jelentéstani, mondattani jelenségek megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben. Az idézés, a 

párbeszéd helyesírása. Az összetett mondat fajtáinak felismerése, megnevezése, elemzése. A magyar 

nyelv finnugor eredetének ismerete. 

Memoriterek: 

 Két vers a megismert művekből, nyolcsoros próza- vagy drámarészlet. 
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Matematika 
 

5. évfolyam 

Számtan, algebra  

 A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám 

összehasonlítása. 

 A tízes számrendszer biztos ismerete. 

 Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. 

 Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és 

kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése. 

 Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

 Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. 

Geometria, mérés  

 Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 

 Felezőmerőleges szemléletes fogalma. 

 Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása 

konkrét esetekben. 

 Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati 

feladatokban. 

 A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. 

Valószínűség, statisztika 

 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 

 Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

 

6. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

 Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és 

írásban. 

Számtan, algebra 

 Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel. 

 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel. 

 Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. 

Geometria, mérés 

 A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 

 Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. 

 Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges  

szerkesztése. 

 Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 

 Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben.  

• A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. 

Valószínűség, statisztika 

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 

• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 
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7. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

• Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli  

• közlése. 

• Egyszerű állítások igazságának eldöntése. 

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén. 

Számtan, algebra 

• Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében  

• egyszerű esetekben. 

• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai,  

• 10-nél nagyobb számok normálalakja. 

• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban.  

• Egyszerű százalékszámítási feladatok. 

• Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése. 

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása. 

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

• Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben. 

• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén  

• szabály(ok) keresése. 

Geometria 

• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos  

• mértékegységeinek ismerete. 

• Háromszögek területének kiszámítása. 

• Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.  

• Szögfelező szerkesztése. 

• Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. 

• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. 

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése,  

• jellemzése. 

Valószínűség, statisztika 

• A gyakoriság fogalma. 

• Egyszerű grafikonok olvasása, készítése. 

 

8. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

• Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás. 

• Szövegértelmezés egyszerű esetekben. 

• A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén. 

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb  

• 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása. 

Számtan, algebra 

• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben. 

• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása. 

• Elsőfokú egyenletek megoldása. 

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

• Összefüggések, függvények, sorozatok 

• Az a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén. 
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Geometria 

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. 

• Adott pont eltolása adott vektorral. 

• Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. 

• Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). 

Valószínűség, statisztika 

• Relatív gyakoriság. 

• Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban.  

• Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. 
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Történelem  

 

5. osztály 
Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Kulcsfogalnak: 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, 

Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, 

Biblia, Ószövetség. 

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon 

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kína 

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 

Értelmező kulcsfogalmak: 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

Életmód, kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, társadalom, kultúra, vallás,  

többistenhit, egyistenhit. 

 

Az ókori görög–római világ. 

 
Tartalmi kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, termelés, állam, birodalom, 

egyeduralom, demokrácia, királyság, köztársaság, császárság, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok  

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rabszolga, provincia, 

népvándorlás, Újszövetség. 

Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus, Mária,  

József, Attila. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-

félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. 

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. V. 

század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-

római Birodalom bukása, az ókor vége). 

 

A középkori Európa világa 

 
Tartalmi kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, gazdaság, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, politika, állam, államforma, királyság, 

császárság, egyeduralom, birodalom, vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, adatok  
Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, 

szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, 

könyvnyomtatás. 

Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. 

Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Német-római 

Császárság. 

Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. század (könyvnyomtatás). 

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 
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Tartalmi kulcsfogalom  
Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, gazdaság, termelés, politika, 

állam, királyság, államszervezet, törvény, adó, vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, adatok  
Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, 

honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun. 

Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, Szent László, 

Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent Margit. 

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Pannonhalma, 

Székesfehérvár, Buda, Muhi. 

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 997–(1000)–1038 (I. /Szent/ István 

uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház 

kihalása). 

 

A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén 
 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori egyetemes és magyar kultúrkincs 

élményszerű megismerésével. 

A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. A 

történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő 

ereje)  

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

amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. Ismerje fel, hogy az utókor 

a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett 

tevékenységek szempontjából értékeli. 

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

megkülönböztetni. 

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 információt gyűjteni adott témához könyvtárban. 

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

számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

Legyen képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét 

megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére. 
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6. osztály 

 

A Magyar Királyság virágkora 

 
Tartalmi kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, gazdaság, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, törvény, királyság, vallás, kultúra. 

Fogalmak, adatok  
Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kormányzó, végvár. 

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, 

I. Szulejmán. 

Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 

Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi Mátyás uralkodása), 

1526 (a mohácsi vereség). 

 

A világ és Európa a kora újkorban 

 
Tartalmi kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, gazdaság, termelés, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, politika, állam, államszervezet, alkotmányos 

királyság, köztársaság, parlamentarizmus, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok  
Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita, katolikus 

megújulás, felvilágosodás, alkotmány. 

Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Washington. 

Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 

Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai Függetlenségi 

nyilatkozat). 

 

Magyarország a kora újkorban 

 
Tartalmi kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, népességfogyás, életmód, 

város, gazdaság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, 

államszervezet, rendelet, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok  
Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, hajdú, úrbér, 

jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. 

Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, II. József. 

Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen. 

Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 1686 (Buda visszavívása), 

1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740–1780 (Mária Terézia). 

 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon 
Tartalmi kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, forradalom, felemelkedés, 

lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, gazdaság, termelés, erőforrás, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, 

királyság, köztársaság, államszervezet, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, 

vallás, vallásüldözés. 
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Fogalmak, adatok  
Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, 

sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, 

nemzetiségi törvény. 

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, 

Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, 

Görgei Artúr, Bem József. 

Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad. 

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a Hitel 

megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 (reformországgyűlés), 1848. március 15. 

(forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi 

vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 

 

A fejlesztés várt eredményei a 6.osztály végén 
 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar 

kultúrkincs élményszerű megismerésével. 

A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. A 

történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő 

ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. Az előző korokban élt emberek, 

közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése. 

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

amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. Ismerje fel, hogy az utókor 

a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett 

tevékenységek szempontjából értékeli. 

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

megkülönböztetni. 

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő 

mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

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

befolyásolják. Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi 

közösségek létfenntartását. 

Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, 

illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

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

alkotnak rétegeket, csoportokat. 

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

egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak. Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, 

politikai és vallási küzdelmek számos esetben összekapcsolódnak. 

Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során. 

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

korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Legyen képes a történetek a 

feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és 

mellékszereplőkre, 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. 
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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. 

 



Történelem 7-8. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén 

 

 Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti 

azonosságtudat kialakulása. 

 A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése 

(pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, 

átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

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

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

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

fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, 

fejlődését. 

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

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, 

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. 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 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. 

 

A tematikai egység nevelési-oktatási céljai: 

A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra nevelés megjelenésének jellemzőit, a 

nemzetépítést mint a közösségteremtés új formáját. Tudatosul benne a nemzetállamiság 

társadalmi összetartó ereje. 

Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének összehasonlítására, a XIX. századi 

Európa és Észak-Amerika történelme közös vonásainak egybevetésére. Felismeri, hogy a 



középkori és az újkori vezető államok közül néhány a XIX. században és ma is vezető szerepet tölt be a politikai és gazdasági életben. Megismeri és 

képes mérlegelni a tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív oldalát egyaránt. Megérti és értelmezi a változások lényegét, képes saját 

vélemény kifejtésére, önálló kutatómunkával történő alátámasztására. Képes az egyes események nyomon követésére és értelmezésére térképen, 

bizonyos tények, adatok felkutatásával. 

 

Tartalmak: 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei: 

Az egységes Németország létrejötte. 

 

Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. 

 

Az ipari forradalom második szakaszának feltalálói és találmányai. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása. 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociáldemokrácia, tömegkultúra. 
Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx. 
Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 
Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861–1865 (polgárháború az Egyesült Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte). 

 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon: 

Magyarország az önkényuralom éveiben. 

 

A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe létrejöttében. Az új dualista állam. 

Államférfiak. Egyezmények, szövetségek. 

 

Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése. 

Népek egymásra hatása, együttélése. 

 

Budapest világváros. 
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Urbanizáció. 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei. A nemzetiségek helyzete. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

 

A millenniumi ünnepségek. Hazánk a XX. század elején. 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millennium, agrárország, emigráció, amnesztia. 
Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát. 
Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 
Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 

 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború: 

A gyarmatbirodalmak kialakulása. 

Élet a gyarmatokon. 

 

Az első világháború kirobbanása. 

Tömegek és gépek háborúja. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Magyarok az első világháborúban. 

 

A háború következményei Oroszországban, Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése. 

 

Az Egyesült Államok belépése és az antant győzelme a világháborúban. 

Történelemformáló eszmék. 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, hátország, kétfrontos háború. 
Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós. 
Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország. 
Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik 

hatalomátvétel). 

 

Európa és a világ a két háború között: 
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A Párizs környéki békék. Európa új arca. 

 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban Sztálin, a diktátor. A GULAG rendszere. 

Birodalmak. 

 

A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában. 

 

Nemzetiszocializmus Németországban, Hitler a diktátor. 

 

A náci terjeszkedés kezdetei Európában 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, 

részvény, gazdasági válság. 
Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. 
Topográfia: Szovjetunió, New York. 
Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 

1933 (Hitler hatalomra kerülése). 

 

Magyarország a két világháború között: 

Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság okai, következményei. 

 

A trianoni békediktátum, országvesztés és a Horthy-korszak kezdete. 

 

A Horthy korszak jellegzetességei. 

 

A kultúra, a művelődés a Horthy-korszakban.  

Gyermekek nevelése, oktatása. 

 

A határon túli magyarság sorsa a két világháború között. 

 

A revíziós politika első sikerei. 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, 

zsidótörvény. 
Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál. 
Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 
Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás forradalom), 1919. március (a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március 

(Horthy kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés), 1940 (a második bécsi döntés). 

 

A második világháború: 

A második világháború kezdete és első évei. 

 

A Szovjetunió német megtámadása. Koalíciók létrejötte. A totális háború. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Fordulat a világháború menetében. 

Magyarország hadba lépésétől a német megszállásig. 

 

A hátország szenvedései. Népirtás a második világháborúban, a holokauszt. 

 

A második front megnyitásától a világháború végéig. A jaltai és a potsdami konferencia. 

 

Magyarország német megszállása. A holokauszt  

 

Magyarországon. Szálasi és a nyilasok rémuralma. Szovjet felszabadítás és megszállás. 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán. 
Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 
Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima. 
Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. 

június 27. (Magyarország hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése), (1943. január (a doni 

katasztrófa), 1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország német megszállása), 1944. június 6. (a 

normandiai partraszállás,), 1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége 

Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja). 

 

A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén 
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 A modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 

 A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a 

gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

 A modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

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

gondolkodás kialakulását, fejlődését. 

 Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

 Ismerje a XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 



 Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen 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 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. 

 

Témakörök-Tartalmak: 

 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése: 

 

A kétpólusú világ kialakulása. 



Az 1947-es párizsi békeszerződések. 

 

A kettéosztott Európa. A NATO és a Varsói Szerződés születése. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Válsággócok és fegyveres konfliktusok a hidegháború korában (Izrael Állam létrejötte, arab-izraeli és vietnami háborúk 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhatalom. 
Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 
Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet. 
Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a 

Varsói Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása). 

 

Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig: 

Magyarország 1945–1948 között. 

 

Kommunista diktatúra: Rákosi, a diktátor. 

 

A személyes szabadság korlátozása, a mindennapi élet az ötvenes években. 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda, 
Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János. 
Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 
Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a 

párizsi béke), 1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 4. (a forradalom leverésének kezdete). 

 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása: 

A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság. 

 

Az életmód változása, a populáris kultúra kialakulása és terjedése a világban. 

Öltözködés, divat. 
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Tudományos és technikai forradalom. Fegyverkezési verseny és űrprogram.  

Felfedezők, feltalálók. 

 

A nyugati integráció. Az enyhülés kezdetei. 

államférfiak. 

 

Az európai szovjet típusú rendszer összeomlása. 

Birodalmak. 

 

A rendszerváltó Közép-Kelet-Európa. Németország egyesülése. 

A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása. 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, 

csúcstechnológia. 
Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál. 
Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, 

Csernobil. 
Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói 

Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 

(Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO bombázása). 

 

A Kádár-korszak jellemzői: 

Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka. 

 

A kádári konszolidáció. Élet a „legvidámabb barakkban”. 

 

A pártállam csődje. 

A rendszer megváltoztatása kezdetei 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék. 
Személyek: Kádár János. 
Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek. 
Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki 

találkozó), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása). 
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Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése: 

Az Európai Unió létrejötte és működése. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A közelmúlt háborúi, válsággócai (Közel-Kelet, Afganisztán, Irak, Irán). 

 

A globális világ sajátosságai, globalizáció előnyei és hátrányai. 

Történelemformáló eszmék 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 
Topográfia: az EU tagállamai. 
Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 2001. szeptember 

11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is). 

 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon: 

A demokratikus jogállam megteremtése. 

 

Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. 

 

A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer a mai Magyarországon. 

 

A magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek.  

A cigány (roma) népesség helyzete. 

 

A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően. 

Kisebbség, nemzetiség 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jogállam. 
Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 
Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland). 
Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-

hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett). 
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Társadalmi szabályok: 

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs. 

 

A jogi szabályozás sajátosságai. 

 

Jogok és kötelességek. 

 

Az alapvető emberi jogok. 

A gyermekek jogai, diákjogok. 

 

Egyenlőség és egyenlőtlenségek a társadalomban. 

 

Tapasztalatszerzés: valamilyen hivatalos ügy elintézésében 

Kulcsfogalmak 
Társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség. 
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség. 

 

Állampolgári alapismeretek: 

Államformák (királyság, köztársaság). 

 

Politikai rendszerek (demokrácia, diktatúra). 

 

A demokratikus állam működésének alapelvei (hatalommegosztás, hatalomgyakorlás és társadalmi kontroll). 

 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

 

Magyarország politikai intézményei (államszervezet és társadalmi érdekképviseletek). 

 

A média, mint hatalmi ág. 

A nyilvánosság szerepe a közéletben. 

 

Tapasztalatszerzés: részvétel a diákönkormányzat munkájában 
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Kulcsfogalmak 

Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, hatalom, intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra, szélsőséges 

pártok és mozgalmak, államszervezet, hatalommegosztás. 
Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári kötelességek, közjó, politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság. 

 

Pénzügyi és gazdasági kultúra: 

A gazdaság legfontosabb szereplői, és kapcsolatuk a piacgazdaságban (háztartások, vállalatok, állam, külföld, piac, pénzügyi közvetítők). 

 

A pénz funkciói és formái (érme, bankjegy, pénzhelyettesítők, bankkártyák). Az infláció. 

 

Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, árfolyam). 

 

Egy diák lehetséges gazdasági szerepei (munka, fogyasztás, gazdálkodás a zsebpénzzel). 

 

Tapasztalatszerzés: internetes tájékozódás  

árfolyamokról és befektetési lehetőségekről 

Kulcsfogalmak 

Munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás. 
Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, kiadás, 

egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési jegy, hitelfelvétel, kamat, árfolyam, infláció. 

 

Háztartás és családi gazdálkodás: 

Családi bevételek: 

munkával szerzett jövedelmek, nem munkával szerzett jövedelmek (társadalmi juttatások, tulajdonból származó jövedelmek, örökség, nyeremény, vagyon). 

 

Családi kiadások: létszükségleti kiadások (élelem, ruházkodás, lakás, közüzemi szolgáltatások), egyéb kiadások (oktatási-kulturális, szabadidős és rekreációs 

kiadások). 

 

Takarékosság a háztartások fogyasztásában és vásárlásában (energiahasználat, beruházás, tudatos vásárlás, hulladékkezelés és újrahasznosítás). 

 

Családi pénzkezelési technikák (megtakarítás és befektetés, hiány és hitel, bankszámlák, bankkártyák és banki műveletek). 
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Kulcsfogalmak 

Család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem. 
Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti 

kiadás, nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás, befektetés, hitel, kamat, bank, bankszámla, bankkártya, banki művelet, 

lakossági folyószámla. 

 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság: 

Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) szerepének meghatározása. 

 

A média használata a mindennapokban. 

 

A különféle médiatartalmak értelmezése, a média funkcióinak (megörökítés, tájékoztatás, vélemények befolyásolása, jövedelemszerzés, szórakoztatás, 

gyönyörködtetés, önkifejezés) azonosítása. 

 

A nyilvánosság jelentésének és jelentőségének meghatározása, szerepének tisztázása az egyes korokban és társadalmakban 

Kulcsfogalmak 
Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg. 

nyilvánosság.  

 

A médiamodellek és intézmények: 

A médiapiacon az olvasóért, nézőért, felhasználóért folyó verseny szereplői, jellemzői és eszközei. 

 

A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, kereskedelmi, közösségi média) és jellemzői, valamint azok megkülönböztetése. 

 

A médiaintézmények célközönségei (életkor, nem, végzettség, kulturális és egzisztenciális héttér, érdeklődés). 

 

A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői. 



 

 



Kulcsfogalmak 
Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média. 

 

A média társadalmi szerepe, használata – Reklám és hír a hagyományos és az új médiában: 

 

Kulcsfogalmak Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi oldal. 



5. osztály természetismeret 
 

 

A tanuló legyen képes a térkép jelrendszerének alapján elemi térkép használatra, tudjon a 

térképen mérni, a vonalas mérték segítségével távolságot számítani, ismerje fel a domborzati 

formákat a térkép jelzései alapján, tudja értelmezni kialakulásukat, csoportosítsa azokat 

különböző szempontok szerint. Tudja használni a közigazgatási térképet, ismerje az időjárás 

és az éghajlat elemeit, tudjon egyszerű számításokat végezni: középhőmérséklet, hőingás. 

Legyen képes tanári irányítással egyszerű éghajlati diagramok elemzésére, ismerje hazánk 

éghajlatának jellemzőit. Tudja a hegységek képződésének módjait és példákat megnevezni, 

ismerje fel az alapvető kőzeteket: mészkő, bazalt, andezit, gránit, homok, lösz,  

 

Fogalmak, szakkifejezések:  

 

Csonthéjas termés, almatermés, szőlőtőke, bogyótermés, kacs, csemegeszőlő, borszőlő, 

virágzat, évelő növény  

Főgyökérzet, sok magvú bogyótermés, egy-nyári növény, kétnyári (kétéves) növény, mó-

dosult szárak: torzsa, gumó,  

Fő eres levél, karógyökér, összetett levél, ernyős virágzat, mellékgyökérzet, hagyma, tok-

termés, gyökérgümő, pillangós virág, hüvely-termés, dudvás szár,  

Teljes átalakulás: pete, lárva, (hernyó) báb, kifejlett egyed), megelőző permetezés,  

 

Virágtakaró levél, ivarlevél, lepellevél, leples virág, mellékeres levél, szárölelő levél, 

megporzás, megtermékenyítés,  

Bőrizomtömlő, féregmozgás, gyűrűsféreg, korhadékevő, átalakulás nélküli fejlődés 

ízeltlábúak, bogarak, rovarok, vedlés, biokert, biokultúra, biológiai és mechanikai védekezés  

- Ábrák fő részeinek megnevezése: virág, termő, porzó, termés (csonthéjas, alma, bogyó, sok 

magvú bogyó, felfújt bogyó, hüvely), levél, hagyma, főgyökérzet, mellék-gyökérzet  

- A témakörben tanult növények és állatok felismerése, megnevezése, jellemzése (algoritmus 

alapján tanári segítséggel, önállóan)  

- A zöldség és gyümölcsfélék táplálkozásban betöltött szerepének ismerete.  

- Tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban, 

kölcsönhatásban van. 

 

Háziállatok:  gerinces, emlős, ujjon járó, húsevő, ragadozó fogazat, tépőfog, ragadozó 

életmód, páros ujjú patás, mindenevő, agyar, növényevő, tülkös szarv (tülök, szarv), összetett 

gyomor, kérődzés, páratlan ujjú patás, madár, fészekhagyó fiókák, kapirgáló láb, begy, 

lemezes csőr, úszóláb, szúró-szívó szájszerv, rovarevő, fészeklakó fiókák, állandó madár, 

költöző madár, betegségterjesztés, rágcsáló, rágcsáló fogazat, szapora állat, magevő, 

kapaszkodó láb. 

- Ábrák fő részeinek megnevezése: összetett gyomor, kapirgáló láb, úszóláb, csőr, lemezes 

csőr, meszes héjú tojás  

- Fogazatok: (szarvasmarha, házi sertés, kutya, macska, házi egér)  

- A megismert állatok felismerése, neve, rendszerezése, jellemzése (algoritmus alapján tanári 

segítséggel, önállóan), emberhez való kapcsolata.  

- Legyen tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival  
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6. osztály természetismeret 
 

 

Az erdő, a mező, a víz- vízpart növényei és állatai közötti kapcsolatok összefüggésének 

ismerete. Az életközösség fogalma.  

Jellemző erdőtípusaink: lombos erdő (tölgy, bükk), fenyőerdő. Erdőtípusaink előfordulása. Az 

erdő szintjei Az erdő környezeti tényezőinek jellemzői.  

- Fogalmak, szakkifejezések: erdő, lombhullató növény, táplálkozási lánc, egylaki, 

zárvatermő, kétszikű növény, barkavirágzat, makktermés, cserje, tüske, ágtövis, csonthéjas 

termés, csipkebogyó, összetett levél, örök-zöld, nyitvatermő, szélporozta, szárnyas mag, 

tűlevél, egyszikű, lepellevél, leples virág, gyöktörzs, harasztok, mohák, gombák, gombatest, 

termőtest, tönk, kalap, gombafonal, spóratartó lemez, spóra, gallér, bocskor, kérődző, 

összetett gyomor, agancs, agyar, védett rovar, kúszóláb, véső alakú csőr,, rovarevő, rovarevő 

fogazat, téli álom, védett állat, pókszabásúak, pókok, átalakulás nélküli fejlődés, ragadozó 

életmód, rejtett életmód, élősködés, betegségterjesztés, puhatestű, csigák, köpeny, 

zsigerzacskó, szapora állat, ujjon járó, tépőcsőr, markoló láb, ragadozó madár, vetélő ujj, 

bagolyköpet, nemzeti park.  

Ugróláb, kifejlés, hüllő, vedlés, változó testhőmérséklet, szarupikkelyes bőr, lágy héjú tojás, 

ásóláb, állandó testhőmérséklet, kétéltű,  

A gombák csoportosítása: Korhadéklakók, együtt élők, lebontók, élősködők  

Ismerjék a gombafogyasztás szabályait.  

Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult fajokat.  

A témakörökben tanult élőlények besorolása a megfelelő rendszertani kategóriába.  

Ábrák fő részeinek megnevezése: makktermés, csonthéjas termés, kúszóláb, lombos moha, 

erdei csiperke, éti csiga, koronás keresztes pók, összetett gyomor,  

Fogazatok: (őz, vaddisznó, róka, sün)  

A tanult fajok felismerése, megnevezése, jellemzésük (algoritmus alapján tanári segítséggel, 

önállóan)  

Az erdő élőlényeiből egy 3 tagú tápláléklánc összeállítása.  Az erdő pusztulásának okai.  

Az erdei kirándulások során elvárandó környezetvédő magatartás ismerete.  

Víz körforgás, a vizek öntisztulása  

Föld: szélességi és hosszúsági körök, kontinensek, 

Európa határai, részei, éghajlatai 

Évszakok, napszakok váltakozásának okai 

Magyarország nagytájai és kistájai: helyük a térképen. Domborzati és éghajlati jellemzőik. 
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7.o. Földrajz 
 

Minimumkövetelmények 

 

A tanuló legyen képes az egyes kontinensek (Afrika, Ausztrália, Amerika, Ázsia), tájak, 

országok természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok 

elemzésére, tanári irányítás alapján alapvető összefüggések felismerésére.  

Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájaikat, 

legfontosabb országaikat. Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet alapvető 

összefüggéseit.  

Legyen képes különböző térképi és egyéb földrajzi tartalmú információk felhasználására a 

témákhoz kapcsolódóan. Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a 

topográfiai alapfogalmakat. 

 

8.o. Földrajz 
 

Minimumkövetemének 

 

 

A tanuló tudja bemutatni Európa és hazánk földrajzi környezetének természeti és társadalmi-

gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. Tudja ismertetni Európa és hazánk 

tájainak természeti-, társadalmi-, gazdasági jellemzőit különböző térképi információk 

felhasználásával. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek 

gazdasági életében. 

 Ismerje hazánk környezeti értékeit.  

Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai alapfogalmakat. Tudja 

meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket, kapcsoljon hozzájuk tartalmi 

jellemzőket. 
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Minimum követelmények kémiából a két éves periódus végén 

 

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

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

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

módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

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

tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló 

anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 

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

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

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

kapcsolatát. 

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

halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető 

különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt 

keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az 

infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 

Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó 

problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból 

jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 

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

kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével 

kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában. 

 

A tanuló ismerje fel a tanult elemek helyét a periódusos rendszerben. Ismerje az elemi és 

a kémiai részecskéket, legyen tisztában az atomszerkezet és az elem periódus rendszerben 

elfoglalt helye közötti összefüggésekkel. Nevezze meg a részletesen tanult elemeket, 

vegyületeket, írja fel a kémiai jelüket. Használja a molekulamodellt a tanult molekulák 

bemutatására. Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási és keletkezett anyagok) az 

elvégzett kísérletek alapján. Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő 

anyagcsoportokba, reakcióikat a megfelelő típusba. Társítson minél több hétköznapi 

példát a tanultakhoz. Leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja 

szakszerűen a laboratóriumi eszközöket. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, 

változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, 

környezet– és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik 

alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat. Használati utasítás 
alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben 

használt oldatokkal. Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, 

feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén. Sorolja fel a természetes vizek 

összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezetet veszélyeztető jelenségeket, 

problémákat saját környezetében. Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit. 

 

Fogalmak: Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, vegyjel, 

képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, hőtermelő és hőelnyelő változás, 

anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, oldat, tömegszázalék, térfogatszázalék, 

Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyiség, ion, ionos, 

kovalens és fémes kötés, só, 

Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, közömbösítés. 
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Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, dohányzás, 

alkoholizmus, drog. 

H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszennyezés, vízszennyezés 

Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, földgáz, kőolaj, szén, 

biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz 

Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, csomagolóanyag, 

műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, műtrágya, várakozási idő, adagolás, 

szárazelem, akkumulátor. 
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INFORMATIKA Minimumkövetelmények 

 

5. évfolyam 

 Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret.  

 A tanuló értse, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.  

 Tudjon alapszinten kommunikálni az adott programokkal.  

 Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  

 Tudjon mappákat és fájlokat létrehozni, másolni, törölni.  

 Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal. 

 

6. évfolyam 

 Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni.  

 Tudjon használni néhány közhasznú információforrást.  

 Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni.  

 Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.  

 Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.  

 Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudja, hogy milyen 

könyvtári szolgáltatásokat nyújt az iskolai könyvtár. Tudjon irányítással információt 

keresni a segédkönyvekben és helyi adatbázisban. Legyen képes megkülönböztetni a főbb 

könyvtári médiumokat.  

 

7. évfolyam 

 A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. 

 Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  

 Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy 

az operációs rendszer néhány szolgáltatását.  

 Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang). Tudja 

használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.  

 Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni. 

Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).  

 Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon 

információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten.  

 

8. évfolyam 

 A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai 

társadalomban.  

 Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumot 

készíteni.  

 Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.  

 Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni.  

 Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet 

ismeretében a szabadpolcon műveket keresni. Legyen képes - segítséggel - a tárgyi 

katalógust használva egyszerű keresési feladatokat megoldani. Tudjon forrásokra 

hivatkozni. 
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Rajz és vizuális kultúra 

 

5. osztály 

 

Minimális teljesítmény: 

- Tud tapasztalatokat szerezni a vizuális kifejező elemek változatos felhasználhatóságáról, a 

folt, a vonal, a felületek kapcsolatában. 

- Ismeri a komponálás néhány fontos eszközét (vonalvastagság, szín, elhelyezés) 

- Tud ritmikus kompozíciókat létrehozni. 

- Képes egyszerű formák látványszerű ábrázolására. 

- Fejlődik képi kifejezése irodalmi és zenei élmények hatására (festés, rajzolás és plasztikus 

alkotások.) 

- Tud gondolatokat megfogalmazni és érzéseket átélni műalkotásokkal kapcsolatban. 

- Felismeri műalkotásokon a kompozíció legfontosabb eszközeit.  

- Képalakításain tudatosan használja a vizuális kifejező elemeket. 

- Képes műélmény vizuális kifejezésére a tanult kompozíciós eszközök felhasználásával. 

- Tud bonyolultabb természeti formát és emberformát látványszerűen ábrázolni. 

- Képes egyszerű plakátok megtervezésére és kivitelezésére, szöveg és kép 

egybeszerkesztésére. 

- Tud értékítéletet hozni természeti és mesterséges környezetének esztétikájára vonatkozóan. 

 

6. osztály 

 

- Tudja a vizuális kifejező eszközöket egyre tudatosabban használni. 

- Tudjon vonallal foltot képezni. Tudjon műalkotásokon tónusfokozatokat megkülönböztetni.  

- Lássa meg a vonalat a térformában.  

- Ismerje a hőfok- és tónuskontrasztot.  

- Ismerje a fény és a mozgás kompozíciós szerepét és tudja felhasználni képalakításaiban.  

- Térábrázolásaiban tudatosan alkalmazza a térjelzőket (közel, távol, takarás). 

- Értse egyszerű tárgyak szerkezetét és tudjon azokról metszetábrákat készíteni. 

- Legyen képes művészeti és személyes élményei képi kifejezésére szabadon választott 

technikával. 

Tudjon tárgyat készíteni valamely kézműves technikával 

 

 

7. osztály 

 

- Használja tudatosan a vizuális nyelv elemeit. 

- Ismerje a mértani formák legfontosabb tulajdonságait, és tudja azokat 

felhasználnitérelemzéshez, térképzéshez. 

- Legyen képes műélmény hatására kifejező alkotásokat készíteni térben vagy síkban. 

- Legyen képes egyszerű mértani testek látványszerű ábrázolására. 

- Tudjon egyszerű tárgyakról metszetet- és nézetábrákat készíteni. 

- Tudjon egyszerű tárgyakat készíteni valamilyen kézműves technikával. 

 

8. osztály 

 

- Ismerje fel műalkotásokon a kompozíció legfontosabb eszközeit.  

- Képalakításain tudatosan használja a vizuális kifejező elemeket. 
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- Legyen képes műélmény vizuális kifejezésére a tanult kompozíciós eszközök 

felhasználásával. 

- Tudjon bonyolultabb természeti formát és emberformát látványszerűen ábrázolni. 

- Legyen képes egyszerű plakátok megtervezésére és kivitelezésére, szöveg és kép 

egybeszerkesztésére. 

- Tudjon értékítéletet hozni természeti és mesterséges környezetének esztétikájára 

vonatkozóan. 
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Minimum követelmények a 7. évfolyam végén biológiából 

 –A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének 

összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.  

 –Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a 

biológiai sokféleség érték. 

 –Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket 

alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.  

 –Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.  

 –Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük 

hasonlóságait és különbségeit.  

 –Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait. 

 –Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.  

 –Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.  

 –Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.  

 –Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a fejlődés-

történeti rendszerben (maximum osztály szintig). 

 –Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.  

 –Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot. 

 –Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok 

fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában. 

 –Legyen tisztába a bőr és a mozgásrendszer felépítésével és alapvető működési 

sajátosságaival.  

 –Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, 

kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.  

 Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában. 

 

 

 

Minimum követelmények a 8. évfolyam végén biológiából 
 

Tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek 

működésének lényegét. Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életműködésükkel 

kapcsolatos ismereteket tudjanak szerezni a népszerűsítő művekből, és tudásuknak megfelelő 

szinten legyenek képesek az információk kritikus értékelésére. Tudják az emberi 

életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit felsorolni. Tudatosuljon bennük, 

hogy az ivarszervek nem azonos ütemben fejlődnek a többi szervrendszerrel, a korai szexuális 

élet ártalmas lehet. Értsék meg, hogy az egyes emberek egyedfejlődése különböző ütemű, 

ezért az azonos életkorúak között is lehetnek olyan jelentős fejlettségbeli különbségek, 

amelyek mégsem kórosak. Legyenek toleránsak a más ütemben fejlődő és fogyatékos 

emberekkel. Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Értsék a betegségek 

megelőzésének fontosságát 
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Fizika tantárgyból minimumkövetelmények: 

7. osztály:                                (témakörökre bontva)    

 

1. Természettudományos vizsgálati módszerek, kölcsönhatások: 
Ismeretek: 

A természetismeretben tanultak felelevenítése. 

 

A tanulói kísérleti munka szabályai. Veszélyforrások (hő, vegyi, elektromos, fény, hang stb.) 

az iskolai és otthoni tevékenységek során. 

Megfigyelés. Leírás, összehasonlítás, csoportosítás. Céltudatos megfigyelés. 

A természet megfigyelésének fontossága a tudósok természettörvényeket feltáró munkájában. 

Mérőeszközök használata.                                                                                                                

A mért mennyiségek mértékegységei és átváltásai. 

Fejlesztési követelmények:           

Ismeretek felidézése, rendszerezése.                                                                            

Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megismerési módszerek bemutatása és 

gyakoroltatása.  Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására, 

hipotézisalkotásra, kérdésfeltevésre, vizsgálatra, mérés tervezésére, mérés végrehajtására, 

mérési eredmények kezelésére, következtetések levonására és azok kommunikálására. 

A tulajdonság és mennyiség kapcsolata. A mérés elemi fogalma. Hosszúság-, idő-, 

hőmérséklet-, tömegmérés gyakorlati ismerete. A megfigyelés és a kísérlet 

megkülönböztetése. A tömeg és térfogat elemi fogalma. 

Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idő, hőmérséklet stb. mérése, meghatározása 

csoportmunkában, az eredmények egyéni feljegyzése. 

  

A tömeg és a térfogat nagyságának elkülönítése. (Jellegzetes tévképzet: a két mennyiség 

arányos kezelése.) 

 

(Minimum követelmények vastagon szedettek:) 

 

A tanulók:  

- ismerjék fel a változásokat, a kölcsönhatásokat és a kölcsönható partnereket néhány 

egyszerű esetben. 

- Tudják, hogy mi a jellemző a termikus-, a mechanikai-, a mágneses-, az elektromos-, a 

gravitációs kölcsönhatásokra, 

- legyenek tisztában azzal, hogy változás csak környezet hatására, kölcsönhatás közben jöhet 

létre. 

- tudják, hogy az anyagnak 2 fajtája van: a részecskeszerkezetű és a mező, 

- értsék meg, hogy a testeknek, anyagoknak van közös tulajdonságuk (pl. kiterjedés, 

hőmérséklet), amelyekben különbözhetnek egymástól. Az ilyen tulajdonságokat 

mennyiségekkel is lehet jellemezni, 

- tudják a részecskemodell alapján a különböző halmazállapotokat jellemezni, 

- legyenek képesek irányítással egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket 

elvégezni, következtetéseket levonni, azokat megfogalmazni és feljegyzéseket végezni,  

- készség szinten tudjanak hosszúságot, hőmérsékletet és időt mérni. 

 

Kulcsfogalmak: 

 

Test – tulajdonság – mennyiség. Megfigyelés, mérés, mértékegység, átlag, becslés. 
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2. Mozgások: 

 

Ismeretek: 

 A sebesség naiv fogalma (hétköznapi tapasztalatok alapján). A sebességváltozást 

eredményező kölcsönhatások és a különféle erőhatások felismerése. 

 

Hely- és helyzetváltozás. 

Mozgások a Naprendszerben (keringés, forgás, becsapódások).  

Körmozgás jellemzői (keringési idő, fordulatszám). 

A testek különböző alakú pályákon mozoghatnak (egyenes, kör, ellipszis= „elnyúlt kör” – a 

bolygók pályája). 

Fejlesztési követelmények: 

A hétköznapi sebességfogalom pontosítása, kiegészítése. Az egyenletes mozgás vizsgálata és 

jellemzése. Lépések az átlagsebességtől a pillanatnyi sebesség felé. A mozgásállapot és a 

lendületfogalom előkészítése. 

A közlekedési, balesetvédelmi szabályok tudatosítása, a felelős magatartás erősítése. 

Mozgással kapcsolatos tapasztalatok, élmények felidézése, elmondása (közlekedés, 

játékszerek, sport). 

Mozgásformák eljátszása (pl. rendezetlen részecskemozgás, keringés a Nap körül, égitestek 

forgása, a Föld–Hold rendszer kötött keringése). 

A viszonyítási pont megegyezéses rögzítése, az irányok rögzítése 

 

Ismeretek: 

 

A mozgás viszonylagossága. 

A sebesség. A sebesség SI-mértékegysége. 

Mozgás grafikus ábrázolása. 

Az egyenes vonalú mozgás gyorsulása/lassulása (kvalitatív fogalomként). 

Átlagos sebességváltozás közlekedési eszköz egyenes vonalú mozgásának különböző 

szakaszain. 

A sebességváltozás természete egyenletes körmozgás során. 

Ha akár a sebesség nagysága, akár az iránya változik, változó mozgásról beszélünk. 

 

Fejlesztési követelmények: 

Az egyenletes mozgás sebességének meghatározása az út és idő hányadosaként, a fizikai 

meghatározás alkalmazása egyszerű esetekre. 

Az egyenes vonalú egyenletes mozgásra egyszerű számítások elvégzése. 

Következtetések levonása a mozgásról. 

Az átlag- és a pillanatnyi sebesség fogalom értelmezése. 

Út-idő grafikonon a mozgás sebességének értelmezése, annak felismerése, hogy a 

sebességnek iránya van. 

A gyorsulás értelmezése kvalitatív szinten mint az aktuális (pillanatnyi) sebesség változása. 

 

Ismeretek: 

A tömeg.  A tehetetlenség, mint tulajdonság, a tömeg mint mennyiség fogalma. 

Mértékegység. 
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Fejlesztési követelmények: 

A tulajdonság és - annak jellemzője- a mennyiség kapcsolatának és különbözőségének 

felismerése. 

Az alap és a származtatott mennyiség megkülönböztetése. 

Annak felismerése, hogy a test mozgásállapotának megváltoztatása szempontjából a test 

tömege és sebessége egyaránt fontos.  

Fontos a mozgás és a mozgásállapot megkülönböztetése. 

 

Konkrét példákon annak bemutatása, hogy egy test lendületének megváltozása mindig más 

testekkel való kölcsönhatás következménye. 

Annak a kísérletsornak a gondolati elemzése és a gondolatmenet bemutatása, amiből 

leszűrhető, hogy annak a testnek, amely semmilyen másik testtel nem áll kölcsönhatásban, 

nem változik a mozgásállapota: vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, vagy áll. 

 

Ismeret: 

 

A sűrűség mint tulajdonság és mint az anyagot jellemző mennyiség. 

 

Fejlesztési követelmények: 

Egyes anyagok sűrűségének kikeresése táblázatból, és a sűrűség értelmezése.  

 

Ismeretek:  

 

A test lendülete a sebességtől és a tömegtől függ. 

A magára hagyott test fogalmához vezető tendencia. 

A tehetetlenség törvénye. 

 

Az erőhatás, erő. Az erő mértékegysége: (1 N). Az erő mérése. 

A kifejtett erőhatás nagysága és az okozott változás mértéke között arányosság van. 

Az erőhatás, mint két test közötti kölcsönhatás, a testek mozgásállapotának változásában (és 

ezt követő alakváltozásában) nyilvánulhat meg. 

 

A hatás-ellenhatás törvénye. 

Minden mechanikai kölcsönhatásnál egyidejűleg két erőhatás lép fel ezek egyenlő 

nagyságúak, ellentétes irányúak, két különböző testre hatnak, az erő és ellenerő jellemzi 

ezeket. 

 

Az erő vektormennyiség, nagysága és iránya jellemzi. 

  

A súrlódási erő az érintkező felületek egymáshoz képesti elmozdulását akadályozza. 

A súrlódási erő a felületeket összenyomó erővel arányos, és függ a felületek minőségétől.  

Gördülési ellenállás.  

Közegellenállás jelenség szintű ismerete. 

 

A gravitációs kölcsönhatás. gravitációs mező. Gravitációs erő. 

A súly fogalma és a súlytalanság. 

1 kg tömegű nyugvó test súlya a Földön kb. 10 N. 
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A kiterjedt testek egyensúlyának feltétele, hogy a testet érő erőhatások „kioltsák” egymás 

hatását. 

 

Az erőhatás forgásállapotot változtató képessége. A forgatónyomaték elemi szintű fogalma. 

 

Az egyszerű gépek alaptípusai és azok működési elve. 

Az egyszerű gépek esetén a szükséges erő nagysága csökkenthető, de akkor hosszabb úton 

kell azt kifejteni. 

 

Fejlesztési követelmények: 
 

Kapcsolódó köznapi jelenségek magyarázata, pl. rakétaelven működő játékszerek mozgása 

(elengedett lufi, vízi rakéta.) 

 

Annak tudása, hogy valamely test mozgásállapot-változásának iránya (ha egy erőhatás éri) 

megegyezik a testet érő erőhatás irányával (rugós erőmérővel mérve a rugó megnyúlásának 

irányával). 

 

Hétköznapi példák gyűjtése a súrlódás hasznos és káros eseteire. (Miért volt nagy találmány a 

kerék?) 

 

Egyszerű kísérletek végzése, következtetések levonása: 

– a testek a gravitációs mező hatására gyorsulva esnek; 

a gravitációs erőhatás kiegyensúlyozásakor érezzük/mérjük a test súlyát, minthogy a súlyerő-

vel a szabadesésében akadályozott test az alátámasztást nyomja, vagy a felfüggesztést húzza; 

– ha ilyen erőhatás nincs, súlytalanságról beszélünk. 

 Csak a gravitációs hatásra mozgó test (szabadon eső test, az űrhajóban a Föld körül keringő 

test) van a súlytalanság állapotában. 

(Gyakori tévképzet: csak az űrben, az űrhajókban és az űrállomáson figyelhető meg 

súlytalanság, illetve súlytalanság csak légüres térben lehet.) 

Testek egyensúlyának vizsgálata. 

Az egyensúlyi feltétel egyszerű esetekkel történő illusztrálása. 

Példák keresése az erőhatások forgásállapot-változtató képességének szemléltetésére. 

Az egyszerű gépek működési elvének vizsgálata konkrét példákon. 

Példák gyűjtése az egyszerű gépek elvén működő eszközök használatára. 

Alkalmazás az emberi test (csontváz, izomzat) mozgásfolyamataira. 

 

(Minimum követelmények vastagon szedettek:) 

 

A tanulók:  

 

- ismerjék fel a változásokat, a kölcsönhatásokat és a kölcsönható partnereket 

néhány egyszerű esetben. 

- értsék és tudják alkalmazni a hely és a mozgások vizsgálatánál a „viszonylagos” 

fogalmát, 

- kísérletre és megfigyelésre alapozva jellemezzék az egyenletes és a változó haladó 

mozgást. Ismerjék és tudják alkalmazni az egyenletes mozgás sebességének, valamint 

az átlagsebességnek a meghatározási módját mind algebrai, mind grafikus úton. 
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- legyenek képesek felismeréseikről, méréseikről, tudásukról szóban és írásban 

beszámolni, 

- tudjanak különbséget tenni a vizsgált jelenség szempontjából meghatározó, illetve 

elhanyagolható hatások között. 

- tudjanak megoldani egyszerűbb feladatokat a sebességgel kapcsolatban. 

- tudjanak különbséget tenni a mozgás és a mozgásállapot között, 

- egyszerű esetekben ismerjék fel a mechanikai kölcsönhatásokat, és a bennük 

megnyilvánuló két hatást, valamint azt a két partnert, amely ezeket a hatásokat kifejti, 

- tudják dinamikailag értelmezni a tömeg és az erő fogalmát, valamint bevezetni azok 

mértékegységeit statikai módon, 

- tudjanak e témakörben egyszerű feladatokat következtetéssel és sűrűségnél 

képlet alkalmazásával is megoldani, 

- értsék, hogy az erő miért iránymennyiség, és tudják ábrázolni, 

- tudjanak különbséget tenni a gravitációs erő és a súly között, 

- ismerjék a különféle erőhatásokat, azok legegyszerűbb következményeit, és 

értsék meg azokban a közös jelleget, hogy mindegyik mozgásállapot-változást hoz 

létre. 

 

Kulcsfogalmak:  

Viszonyítási pont, a mozgás jellemzői (sebesség, átlagsebesség, gyorsulás (kvalitatív), 

periódusidő, fordulatszám). A tehetetlenség és a tömeg, tömegmérés, sűrűség. 

Erőhatás, erő, gravitációs erő, a súly, súrlódási erő, hatás-ellenhatás,  

Egyensúly. Forgatónyomaték. 

 

 

3. Energia, energia-változások: 
 

Ismeretek: 

 

A különféle kölcsönhatások, állapotváltozások felismerése. Erő, elmozdulás mennyiségi 

fogalma. A mennyiség mint a tulajdonság jellemzője. 

 

Az energia elemi, leíró jellegű fogalma. Az energia és megváltozásai. 

Az energia megmaradásának felismerése és értelmezése. 

Munkavégzés és a munka fogalma. A fizikai munkavégzés az erő és az irányába eső 

elmozdulás szorzataként határozható meg.  

A munka mint az energiaváltozás egyik fajtája. A munka és az energia mértékegysége. 

A testen végzett munka eredményeként változik a test energiája, az energia és a munka 

mértékegysége megegyezik: neve joule (ejtsd: dzsúl). A joule jele: J. 

Az energia különféle fajtái: 

belső energia, „helyzeti” energia, mozgási energia, rugóenergia, kémiai energia, a „táplálék” 

energiája.  

A mozgó testnek, a megfeszített rugónak, a gravitációs mezőnek energiája van. 

 

Energiamérleg a családi háztól a Földig. 

James Joule élete és jelentősége a tudomány történetében. 

 

Energiaforrások: 
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Fosszilis energiahordozók és kitermelésük végessége.  

A vízenergia, szélenergia, megjelenése a földi energiahordozókban. 

 

A geotermikus energia, a nukleáris energia, haszna, kára és veszélye. 

A Föld alapvető energiaforrása a Nap. Az egyes energiahordozók felhasználásának módja, 

környezetterhelő hatásai. 

 

A teljesítmény és a hatásfok fogalma. 

 

Fejlesztési követelmények: 

Jelenségek vizsgálata, megfigyelése során energiafajták megkülönböztetése (pl. a súrlódva 

mozgó test felmelegedésének megtapasztalása, a megfeszített rugó mozgásba hoz testeket, a 

rugónak energiája van; a magasról eső test felgyorsul, a testnek magasabb helyzetében a 

gravitációs mezőnek nagyobb energiája van stb.). 

Annak megértése, hogy minden olyan hatás, ami állapotváltozással jár, legáltalánosabban 

energiaváltozással jellemezhető. 

 

Eseti különbségtétel a munka fizikai fogalma és köznapi fogalma között. 

A hétköznapi munkafogalomból indulva az erő és a munka, illetve az elmozdulás és a munka 

kapcsolatának belátása konkrét esetekben (pl. emelési munka). 

A munka fizikai fogalmának definíciója arányosságok felismerésével: az erő és az irányába 

eső elmozdulás szorzata. (1 J = 1N·1 m) 

Konkrét energiafajták felsorolása (napenergia, szélenergia, vízenergia, kémiai energia /égés/), 

és példák ismertetése egymásba alakulásukra. 

Saját tevékenységekben végbemenő energiaváltozással járó folyamatok elemzése. 

Az energiatakarékosság szükségszerűségének megértése, az alapvető energiaforrások 

megismerése. 

Annak elmagyarázása, hogy miként vezethető vissza a fosszilis energiahordozók (szén, olaj, 

gáz) és a megújuló energiaforrások (víz, szél, biomassza) léte a Nap sugárzására. 

 

Az energiaváltozással járó folyamatok jellemzése gyorsaság és hasznosság szempontjából. 

(Összességében:) 

Az energia fogalmának mélyítése. Az energiaváltozással járó folyamatok, termelési módok, 

kockázatainak bemutatásával az energiatakarékos szemlélet erősítése. Energiatakarékos 

eljárások. A természetkárosítás fajtái fizikai hátterének megértetése során a környezetvédelem 

iránti elkötelezettség, a felelős magatartás erősítése. 

 

 

(Minimum követelmények vastagon szedettek:) 

 

A tanulók:  

 

- ismerjék az energia, munka,  (teljesítmény, hatásfok, forgatónyomaték, erőkar) 

fogalmát, jelét, kiszámítási módját,  

- tudják kiszámolni W=F x s , M= F x k    összefüggés alapján bármelyik két 

mennyiség ismeretében a harmadikat, 

- legyenek jártasak emelési munka, teljesítmény kiszámításában, 

- tudják megfogalmazni az emelő típusú egyszerű gépek egyensúlyának feltételét, 

és legyenek képesek egyszerű feladatokban ezt alkalmazni, 
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- tudják megfogalmazni, mennyiben könnyíti meg a munkánkat az egyszerű gépek 

használata, 

- legyenek tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelentőségével, 

- ismerjék fel a gyakorlatban használatos egyszerű gépeket. 

 

Kulcsfogalmak: 

Energia, energiaváltozás, energiamegmaradás. Munkavégzés, munka. Energiafajták: mozgási, 

belső-, rugalmas „helyzeti” energia. A megújuló energia: vízi, szél-, geotermikus, napenergia; 

A nem megújuló energia: fosszilis;  

Teljesítmény, (hatásfok). 

 

4. Hőjelenségek: 
Ismeretek: 

Hőmérséklet-fogalom, csapadékfajták. Halmazállapotok és változásaik. Az energia fogalma 

és mértékegysége. Az energiaváltozások jellemzése. Az energia fajták sokfélesége. Az anyag 

egyik fajtájának részecskeszerkezete. 

 

Nevezetes hőmérsékleti értékek. 

A Celsius-féle hőmérsékleti skála és egysége. 

Hőmérőtípusok. 

A hőmérséklet-kiegyenlítődés. 

A hőmennyiség (energia) kvalitatív fogalma mint a melegítő hatás mértéke. Egysége (1 J). 

Halmazállapotok és halmazállapot-változások. 

Melegítéssel (hűtéssel) az anyag halmazállapota megváltoztatható. 

A halmazállapot-változás hőmérséklete anyagra jellemző állandó érték. 

Olvadáspont, forráspont, olvadáshő, forráshő fogalma. 

Csapadékformák és kialakulásuk fizikai értelmezése. 

 

A halmazállapotok és változások értelmezése anyagszerkezeti modellel. 

Az anyag részecskékből való felépítettsége, az anyagok különböző halmazállapotbeli 

szerkezete.  

A kristályos anyagok, a folyadékok és a gázok egyszerű golyómodellje. A halmazállapot-

változások szemléltetése golyómodellel. 

A belső energia. Belső energia szemléletesen, mint golyók mozgásának élénksége (mint a 

mozgó golyók energiájának összessége). 

Melegítés hatására a test belső energiája változik. 

A belsőenergia-változás mértéke megegyezik a melegítés során átadott hőmennyiséggel 

Hőtágulás és gyakorlati szerepe. 

Hőtan és táplálkozás: az életműködéshez szükséges energiát a táplálék biztosítja 

„Hőátadás”, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

 

Fejlesztési követelmények: 
 

Az egyensúly (sok területre érvényes) fogalmának alapozása, mélyítése (egyensúlyi állapotra 

törekvés, termikus egyensúly). A részecskeszemlélet és az energiaváltozás kapcsolata. Az 

anyagfogalom mélyítése.  

Az energiatakarékosság szükségességének beláttatása, az egyéni lehetőségek felismertetése. 

A táplálkozás alapvető energetikai vonatkozásai kapcsán az egészséges táplálkozás 

fontosságának beláttatása. 
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A legfontosabb hőmérőtípusok (folyadékos hőmérő, digitális hőmérő, színváltós hőmérő stb.) 

megismerése és használata egyszerű helyzetekben.  

A melegítés (hűtés) okozta változások megfigyelése. 

Hőmérséklet-kiegyenlítődési folyamatok vizsgálata egyszerű eszközökkel (pl. hideg vizes 

zacskó merítése meleg vízbe). Hőmérséklet-kiegyenlítéssel járó folyamatokra konkrét példák 

gyűjtése; annak felismerése, hogy hőmennyiség (energia) cseréjével járnak.  

Annak felismerése, hogy a közös hőmérséklet a testek kezdeti hőmérsékletétől, tömegüktől és 

anyagi minőségüktől függ 

A különböző halmazállapotok és azok legfontosabb jellemzőinek megismerése. Az egyes hal-

mazállapotok leírása és a halmazállapot-változások értelmezése (modellezéssel). 

A mindennapi életben gyakori halmazállapot-változásokhoz kapcsolódó tapasztalatok, 

jelenségek értelmezése. 

Az égés és a környezetszennyezés kapcsolata Az égés és a környezetszennyezés kapcsolata. 

Annak felismerése, hogy melegítés hatására a test belső energiája megváltozik, amit jelez a 

hőmérséklet és/vagy a halmazállapot megváltozása.  

Az élelmiszereken a kereskedelemben feltüntetik az energiatartalmat. 

Egyszerű kísérletek bemutatása a különböző halmazállapotú anyagok hőtágulására. 

Gyűjtőmunka alapján beszámoló tartása a hőtágulás jelentőségéről a technikában és a 

természetben. 

A hőátadás különböző módjainak, alapvető jelenségfajtáinak megismerése. Jó és rossz 

hővezető anyagok megkülönböztetése.  

A hőszigetelés és az ezzel kapcsolatban lévő energiatakarékosság jelentőségének felismerése 

 

(Minimum követelmények vastagon szedettek:) 

 

A tanulók:  

 

- tudják értelmezni és használni a belsőenergia fogalmát, 

- tudják, hogy az energiaváltozásnak két alapvető módja van, a termikus 

kölcsönhatás és a munkavégzés, 

- a munka és a hő kiszámításában legyenek jártasak, ismerjék az ehhez szükséges 

fizikai mennyiségeket (pl. olvadáspont, fagyáspont, forráspont, olvadáshő, 

forráshő, égéshő, fajhő), 

- tudják alkalmazni az energia-megmaradás törvényét, a hőtani feladatoknál, 

- ismerjék a természetben lejátszódó fontosabb hőtani folyamatokat. Ismerjék és 

tudatosan alkalmazzák az általuk is megvalósítható környezetvédelmi lehetőségeket,  

- ismerjék a hőerőgépek működési elvét.  

Kulcsfogalmak: 

Hőmérséklet, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadáspont, forráspont, termikus 

egyensúly. Égés, égéshő. Hőtágulás. Hőterjedés. 
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Fizika tantárgyból minimumkövetelmények: 
8. osztály:                                         (témakörökre bontva)    

1. Nyomás: 
Ismeretek: 

Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület. 

A nyomás fogalma, mértékegysége. 

Szilárd testek, folyadékok és gázok által kifejtett nyomás. 

Nyomás a folyadékokban: 

 nem csak a szilárd testek fejtenek ki súlyukból származó nyomást; 

a folyadékok nyomása a folyadékoszlop magasságától és a folyadék sűrűségétől függ.  

Dugattyúval nyomott folyadék nyomása. 

A nyomás terjedése folyadékban (vízibuzogány, dugattyú). 

Oldalnyomás. 

Nyomás gázokban, légnyomás.  

Torricelli élete és munkássága. 

A folyadékban (gázban) a testekre felhajtóerő hat. Sztatikus felhajtóerő. 

Arkhimédész törvénye. 

 

A hang keletkezése, terjedése, energiája. 

A terjedési sebesség gázokban a legkisebb és szilárd anyagokban a legnagyobb. 

Az emberi hallás első lépése: átalakulás a dobhártyán. 

Zajszennyezés. 

Hangszigetelés. 

Rengés terjedése a földkéregben és a tengerekben: a földrengések kis rezgésszámú 

hangrezgések formájában történő terjedése, a cunami kialakulásának leegyszerűsített 

modellje. 

 

Fejlesztési követelmények: 

A testek súlya és a természetben előforduló, nyomással kapcsolatos jelenségek vizsgálata 

(víznyomás, légnyomás, a szilárd testek nyomása). 

A víz és a levegő mint fontos környezeti tényező bemutatása, a velük kapcsolatos takarékos 

és felelős magatartás erősítése.  

A hallással kapcsolatos egészségvédelem fontosságának megértetése. 

A matematikai kompetencia fejlesztése. 

Különböző súlyú és felületű testek benyomódásának vizsgálata homokba, lisztbe. A 

benyomódás és a nyomás kapcsolatának felismerése, következtetések levonása. 

 

A nyomás fogalmának értelmezése és kiszámítása egyszerű esetekben az erő és a felület 

hányadosaként. 

 

Szilárd testekkel kifejtett nyomáson alapuló jelenségek és alkalmazások ismertetése. 

Annak belátása, hogy, gravitációs mezőben levő folyadékoszlop nyomása – a 

rétegvastagságtól és a folyadék sűrűségétől függ.  

 

Közlekedőedények vizsgálata, folyadékok sűrűségének meghatározása. 

Pascal törvényének ismerete és demonstrálása. 

A gáznyomás kimutatása nyomásmérő műszerrel. 
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A légnyomás létezésének belátása. Annak megértése, hogy a légnyomás csökken a tengerszint 

feletti magasság növekedésével. 

Arkhimédész törvényének kísérleti igazolása. 

A sűrűség meghatározó szerepének megértése abban, hogy a vízbe helyezett test elmerül, 

úszik, vagy lebeg. 

Egyszerű számítások végzése Arkhimédész törvénye alapján. 

Néhány, a nyomáskülönbség elvén működő eszköz megismerése, működésük bemutatása. 

Hangforrások (madzagtelefon, üvegpohár-hangszer, zenei hangszerek) tulajdonságainak 

megállapítása eszközkészítéssel. 

 

Annak megértése, hogy a hang a levegőben periodikus sűrűségváltozásként terjed a nyomás 

periodikus változtatására, és hogy a hang terjedése energiaváltozással jár együtt. 

 

A zaj, zörej, dörej, másrészről a zenei hangskálák jellemzése. 

A hangok emberi tevékenységre gyakorolt gátló és motiváló hatásának megértése. 

A Föld belső szerkezete és a földrengések kapcsolatának, a cunami kialakulásának megértése. 

Kulcsfogalmak: 

Nyomás, légnyomás. Sűrűség. Úszás, lebegés, merülés. 

Hullámterjedés. Hang, hallás. Ultrahang. 

(Minimum követelmények vastagon szedettek:) 

A tanulók: 

- ismerjék a nyomás fogalmát, függését a nyomóerőtől és a nyomott felülettől, 

kiszámítási módját, mértékegységét és gyakorlati alkalmazásait, 

- tudják Pascal törvényét, és értsék ennek gyakorlati vonatkozásait, 

- tudják a felhajtóerő létrejöttének okait és a nagyságát befolyásoló tényezőket, 

- kísérletek alapján ismerjék fel és fogalmazzák meg Arkhimédész törvényét, az 

úszás, lebegés, merülés feltételeit, és legyenek képesek mindezeket egyszerű 

feladatok megoldásánál alkalmazni, 

- tudják, hogy a levegőnek is van súlya, és ebből származik a légnyomás, 

- ismerjék a légnyomás értékeit és hogy mitől függ a légnyomás nagysága, illetve 

milyen eszközzel mérjük, 

-  tudják értelmezni a gázok nyomását zárt térben a gázok részecskeszerkezete alapján, 

- ismerjék a legfontosabb nyomáskülönbségen alapuló eszközök működési elvét és 

gyakorlati alkalmazását, 

- ismerjék fel a közlekedőedényeket és a hajszálcsöveket, illetve tudják az 

eszközökre vonatkozó törvényszerűségeket és ezek környezetvédelmi 

vonatkozásait, 

- ismerkedjenek meg a hangok emberi tevékenységre gyakorolt gátló és motiváló 

hatásával. 

2. Elektromosságtan (- mágnesesség): 
Ismeretek: 

Mágneses és elektrosztatikus alapjelenségek, földmágnesség. 

      Mágnesek, mágneses kölcsönhatás. 

      Földmágnesség és iránytű. 

      Az anyag elektromos tulajdonságú részecskéinek (elektron, proton és ion) létezése. Az 

atomok felépítettsége. 
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Az elektromos (elektrosztatikus kölcsönhatásra képes) állapot. Az elektromos töltés, mint 

mennyiség, értelmezése. 

Bizonyos testek többféle módon elektromos állapotba hozhatók. Az elektromos állapotú 

testek erőhatást gyakorolnak egymásra. Kétféle (negatív és pozitív) elektromos állapot létezik, 

a kétféle „töltés” közömbösíti egymás hatását. Az elektromos tulajdonságú részecskék 

átvihetők az egyik testről a másikra. 

A feszültség fogalma és mértékegysége. 

A töltések szétválasztása során munkát végzünk. 

Az elektromos áramkör és részei (telep, vezetékek, ellenállás vagy fogyasztó). 

A telepben zajló belső folyamatok: a különböző elektromos tulajdonságú részecskék 

szétválasztása a két pólusra. A két pólus közt feszültség mérhető, ami az áramforrás elektro-

mos mezejének mennyiségi jellemzője. 

Az elektromos egyenáram. 

Az elektromos egyenáram, mint töltéskiegyenlítési folyamat. 

Az áram erőssége, az áramerősség mértékegysége (1 A). 

Adott vezetéken átfolyó áram a vezető két vége között mérhető feszültséggel arányos. 

A vezetéket jellemző ellenállás fogalma, mérése és kiszámítása.  

Az ellenállás mértékegysége (1 Ω). 

Ohm törvénye. 

 

Az áram mágneses hatása: az elektromos áram mágneses mezőt gerjeszt. 

Az áramjárta vezetők között mágneses kölcsönhatás lép fel, és ezen alapul az elektromotorok 

működése. 

 

Az áram hőhatását meghatározó arányosságok és az azt kifejező matematikai összefüggés 

(E=UIt), 

Energiakicsatolás, fogyasztók.  

 

Fejlesztési követelmények: 

Az elektromos alapjelenségek értelmezése és gyakorlati alkalmazása;  Az egyen- és a 

váltóáram megkülönböztetése. Összetett technikai rendszerek működési alapelveinek, 

jelentőségének bemutatása; elektromos hálózatok felépítése).   Az elektromosság, a 

mágnesség élővilágra gyakorolt hatásának megismertetése. Érintésvédelmi ismeretek 

elsajátíttatása. 

Kísérletek végzése pólusok vizsgálatára, következtetések levonása: 

 az északi és déli pólus kimutatása; 

 bizonyos anyagokat (pl. vas) mágnesessé lehet tenni; 

 a mágneses pólusokat nem lehet szétválasztani. 

Tanári bemutató kísérlet alapján a kétféle elektromos állapot kialakulásának megismerése 

dörzs-elektromos kísérletekben, a vonzó-taszító kölcsönhatás kvalitatív jellemzése. 

Az elektromos tulajdonság és az elektromos állapot megkülönböztetése. 

A feszültség fogalmának hozzákapcsolása az elektromos töltések szétválasztására fordított 

munka végzéséhez. 

Az elektromos mező energiájának egyszerű tapasztalatokkal történő illusztrálása. 

Egyszerű áramkörök összeállítása csoportmunkában, különböző áramforrásokkal, 

fogyasztókkal.  

A feszültség mérése elektromos áramkörben mérőműszerrel. 

Áramerősség mérése (műszer kapcsolása, leolvasása, méréshatárának beállítása). 

Ellenállás meghatározása Ohm törvénye alapján (feszültség- és árammérésre visszavezetve). 

Mérések és számítások végzése egyszerű áramkörök esetén. 
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Az Ohm-törvény felhasználása egyszerű esetekben.  

Tekercs mágneses terének vizsgálata vasreszelékkel, hasonlóság kimutatása a rúdmágnessel. 

Egyéni gyűjtőmunka az elektromágnesek köznapi/gyakorlati felhasználásáról. 

 

Gyűjtőmunka:    Milyen elektromossággal működő eszközök találhatók otthon a lakásban?                  

Milyen adatok találhatók egy fogyasztón (teljesítmény, feszültség, frekvencia)? 

Az elektromosság gyakorlati jelentőségének felismerése. A hőhatás jelenségét bemutató 

egyszerű kísérletek ismertetése (pl. az elektromos vízmelegítés mértéke arányos az 

áramerősséggel, a feszültséggel és az idővel. A fogyasztó fényerejének változása folytonosan 

változtatható kapcsolóval. 

Ellenállásdrót melegedése soros és párhuzamos kapcsolású fogyasztókban az áramerősség 

növelésével.) Annak megértése, hogy az elektromos fogyasztó működése energiaváltozással, 

energiaátalakítással jár („fogyaszt”). 

 

A balesetvédelem fontosságának felismerése. Annak megítélése, hogy a háztartásokban 

előforduló elektromos hibák közül mit lehet házilag kijavítani és mi az, amit szakemberre kell 

bízni. 

Az erőművek és a nagyfeszültségű hálózatok alapvető vázszerkezetének (generátor, 

távvezeték, transzformálás, fogyasztók) bemutatása. 

Annak belátása, hogy az elektromos energia bármilyen módon történő előállítása hatással van 

a környezetre. 

Az elektromos energia megtakarításának lehetőségei. 

Kulcsfogalmak: 

Mágneses hatások, pólusok, mágneses mező. Elektromos tulajdonság, elektromos állapot, 

töltés, elektromos mező. 

Áramerősség, feszültség, ellenállás, áramkör, elektromágnes. 

Elektromágneses indukció, váltakozó áram, generátorok és motorok.  

Erőmű, transzformátor, távvezeték. 

(Minimum követelmények vastagon szedettek:) 

A tanulók: 

- ismerjék az atom „szerkezetét”, teremtsenek kapcsolatot a kémiában tanultakkal, 

tudják értelmezni a testek elektromos állapotát, elektrontöbblet, elektronhiány, 

- tudják, hogy az elektromos állapotú testek körül – hatásai alapján felismerhető – 

elektromos mező van, 

- legyenek képesek elvégezni és megmagyarázni egyszerű elektrosztatikai kísérleteket, 

- értsék, hogy az elektromos töltés az elektromos állapot mennyiségi jellemzője,ű 

- ismerjék az elektromos töltés alapján az áramerősség fogalmát, kiszámítási 

módját és mértékegységét, 

- tudjanak különbséget tenni az elektromos vezető és szigetelő anyagok között, 

- kísérletek alapján ismerjék fel, hogy az elektromos mező munkavégzésre képes, 

- tudják értelmezni a feszültséget, mint az elektromos mező két pontja közötti 

munkavégzés szempontjából jellemző mennyiséget, 

- rendelkezzenek megfelelő jártassággal az áramerősség- és feszültségmérésben, 

- tudjanak egyszerű feladatokat megoldani az áramerősség és a feszültség témakörében, 

- ismerjék az elektromossággal kapcsolatos baleset-megelőzési szabályokat és 

azokat tudatosan alkalmazzák, 

- ismerjék a villám keletkezésének okait, veszélyes voltát, a villámhárító lényegét és 

a balesetvédelmi szabályokat, 
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- részecskeszerkezet alapján tudják értelmezni a fogyasztók elektromos ellenállását, 

- értsék és jól alkalmazzák az elektromos ellenállás kifejezést mindhárom változatban, 

- tudjanak különbséget tenni a jelenségek és azok matematikai leírása között,j 

- ismerjék az elektromos ellenállás fogalmát, mennyiségi jellemzőjét, annak jelét, 

kiszámítási módját és mértékegységét, 

- legyenek jártasak az Ohm törvény alkalmazásában és a vele kapcsolatos egyszerű 

feladatok megoldásában, tudják értelmezni, hogy a fogyasztó milyen adataitól függ 

elektromos ellenállása, 

- tudjanak ábrázolni kapcsolási jelek alkalmazásával, létrehozni különféle áramköröket, 

(sorosan és párhuzamosan kapcsolt fogyasztók esetében nevezzék meg a feszültségek, 

áramerősségek és ellenállások kapcsolatait, ismerjék a helyettesítő-ellenállás 

fogalmát). 

- ismerjék fel és nevezzék meg az iskolai eszközöknél és közvetlen környezetükben 

az elektromos áram hatásait, azok következményét, hasznát és esetleges veszélyét, 

- tudjanak elektromos munkát és teljesítményt számolni, értsék, mit mutat a 

„villanyóra”, milyen mennyiség mértékegysége a kWh, tudjanak egyszerű feladatokat 

megoldani az elektromos teljesítmény témakörben, 

- tudják hogyan lehet takarékoskodni az elektromos árammal, 

- ismerjék fel a különféle módon megvalósuló elektromágneses indukciót, és 

nevezzék meg a folyamat résztvevőit, 

- tudják, hogy az indukált elektromos mező elektromos áramot hozhat létre, ha 

megvannak a szükséges feltételek, 

- sorolják fel olyan technikai megoldások elvét, amelyekkel váltakozó áramot lehet 

létrehozni, 

- tudják kvalitatív módon jellemezni az indukált feszültséget és a váltakozó áramot, 

- nevezzék meg a váltakozó áram hatásait, előnyeit, és tudják a különbségeket az 

egyen- és a váltakozó áram között, 

- sorolják fel az elektromágneses indukció leggyakrabban használt alkalmazásait, 

- ismerjék a transzformátor felépítését, működését és szerepét a 

távvezetékrendszerben, 

- tudják a transzformátor menetszámai és a feszültségek közötti kapcsolatot, és tudjanak 

egyszerű feladatokat megoldani ebből a témakörből. 

- ismerjék az elektromos áram szerepét a környezetvédelemben, 

- ismerjék és tudatosan alkalmazzák a baleset-megelőzési szabályokat, 

- ismerjék magyar fizikusok és mérnökök – e témához kapcsolódó – munkásságát. 

 

3. Optika, csillagászat: 

Ismeretek: 

Hosszúságmérés, éjszakák és nappalok váltakozása, a Hold, látszólagos periodikus változása. 

Sebesség, egyenletes mozgás. Energia, energiaváltozás. Hősugárzás. Frekvencia. 

A fény egyenes vonalú terjedése.  

A fényvisszaverődés és a fénytörés: a fény az új közeg határán visszaverődik és/vagy 

megtörik; a leírásuknál használt fizikai mennyiségek (beesési szög, visszaverődési szög, törési 

szög rajzolása). 

Teljes visszaverődés. 

Hétköznapi optikai eszközök képalkotása. Valódi és látszólagos kép. 

Síktükör, homorú és domború tükör, szóró- és gyűjtőlencse. Fókusz. 

A szem képalkotása. 
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Rövidlátás, távollátás, színtévesztés. 

A fehér fény színeire bontása. Színkeverés, kiegészítő színek. 

A tárgyak színe: a természetes fény különböző színkomponenseit a tárgyak különböző 

mértékben nyelik el és verik vissza, ebből adódik a tárgy színe. 

Elsődleges és másodlagos fényforrások. 

Fénykibocsátó folyamatok a természetben. 

Mesterséges fényforrások.  

Fényszennyezés. 

Az égbolt természetes fényforrásai: a Nap, Hold, bolygók, csillagok, csillaghalmazok, ködök 

stb. 

A Naprendszer szerkezete.  

A Nap, a Naprendszer bolygóinak és azok holdjainak jellegzetességei. Megismerésük 

módszerei. 

Geocentrikus és heliocentrikus világkép. 

A napfény és más fényforrások (elektromágneses) spektruma: 

rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös sugárzás, látható fény, UV sugárzás, 

röntgensugárzás.        

A Nap fénye és hősugárzása biztosítja a Földön az élet feltételeit.  

A napozás szabályai.     Példák az infravörös és az UV sugárzás, a röntgensugárzás élettani 

hatásaira, veszélyeire, gyakorlati alkalmazásaira a technikában és a gyógyászatban. 

Fejlesztési követelmények: 

Az anyag és a kölcsönhatás fogalmának bővítése. A fény tulajdonságainak megismerése. A 

fény szerepe az élő természetben. A beszélgetések és a gyűjtőmunkák során az 

együttműködés és a kommunikáció fejlesztése. A tudomány és a technika társadalmi 

szerepének bemutatása. A földközéppontú és a napközéppontú világkép jellemzőinek 

összehasonlítása. 

Az árnyékjelenségek magyarázata a fény egyenes vonalú terjedésével.  

Fény áthatolásának megfigyelése különböző anyagokon és az anyagok tanulmányozása 

átlátszóságuk szempontjából. 

Jelenségek a visszaverődés és a fénytörés jelenségének vizsgálatára. 

A sugármenet kvalitatív megrajzolása fénytörés esetén (plánparalel lemez, prizma, vizes kád). 

Kvalitatív kapcsolat felismerése a közeg sűrűsége és a törési szögnek a beesési szöghöz 

viszonyított változása között.  

A teljes visszaverődés jelenségének bemutatása alapján (pl. az akvárium víztükrével) a 

jelenség kvalitatív értelmezése. 

Kép- és tárgytávolság mérése gyűjtőlencsével, fókusztávolságának meghatározása 

napfényben. 

Sugármenet rajzok bemutatása  digitális táblán.  

A tanuló környezetében található tükrök és lencsék képalkotásának kísérleti bemutatása. 

Tükrök esetén a kép keletkezésének értelmezése egyszerű sugármeneti rajzzal. 

Gyakorlati különbségtétel a valódi és a látszólagos kép között. 

Az emberi szem, mint optikai lencse működésének megértése, a jellegzetes látáshibák 

(távollátás, rövidlátás) és a korrekció módja (szemüveg, kontaktlencse). 

A fehér fény felbontása színekre prizma segítségével; a fehér fény összetettségének 

felismerése. 

A tárgyak színének egyszerű magyarázata. 

Az elsődleges és másodlagos fényforrások megkülönböztetése, gyakorlati felismerésük. 
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Fénykibocsátást eredményező fizikai (villámlás, fémek izzása), kémiai és biokémiai (égés, 

szentjánosbogár, korhadó fa stb.) jelenségek gyűjtése. 

Hagyományos és új mesterséges fényforrások sajátságainak összegyűjtése, a fényforrások és 

az energiatakarékosság kapcsolatának vizsgálata (izzólámpa, fénycső, kompaktlámpa, LED-

lámpa). 

Az új és elhasznált izzólámpa összehasonlítása. 

(Összehasonlító leírás a mesterséges fényforrások fajtáiról, színéről és az okozott hőérzet 

összehasonlítása.) 

 

A fényforrások használata egészségügyi vonatkozásainak megismerése.  

A fényforrások használata környezeti hatásainak megismerése. 

A fényszennyezés fogalmának megismerése. 

A csillagos égbolt megfigyelése szabad szemmel (távcsővel) és számítógépes planetárium-

programok futtatásával. 

Az objektumok csoportosítása aszerint, hogy elsődleges (a csillagok, köztük a Nap) vagy 

másodlagos fényforrások (a bolygók és a holdak csak visszaverik a Nap fényét). A csillagok 

és a bolygók megkülönböztetése képüknek kis távcsőbeli viselkedése alapján. A fázisok és 

fogyatkozások értelmezése modellkísérletekkel. 

A Naprendszer szerkezetének megismerése; a Nap egy a sok csillag közül.   A csillagos 

égbolt mozgásainak geocentrikus és heliocentrikus értelmezése.     (Ismeretek szerzése arról, 

hogy a Naprendszerről, a bolygókról és holdjaikról, valamint az (álló-) csillagokról alkotott 

kép miként alakult az emberiség történetében.) 

A különböző sugárzások hatásairól a köznapi és a médiából származó ismeretek 

összegyűjtésével a látható fénytartomány kibővítése elektromágneses spektrummá, 

kiegészítése a szintén közismert rádió- és mikrohullámokkal, majd a röntgensugárzással. 

Annak felismerése, hogy a fény hatására zajlanak le a növények életműködéséhez 

nélkülözhetetlen kémiai reakciók. 

Az infravörös és az UV sugárzás, a röntgensugárzás élettani hatásainak, veszélyeinek, 

gyakorlati alkalmazásainak megismerése a technikában és a gyógyászatban. 

Kulcsfogalmak: 

Egyenes vonalú terjedés, tükör, lencse, fénytörés, visszaverődés. A fény hatása az élő 

természetre. Fényszennyezés. 

Nap, Naprendszer. Földközéppontú világkép, napközéppontú világkép. 

 

(Minimum követelmények vastagon szedettek:) 

A tanulók: 

- ismerjék a fény anyagi természetét, terjedési tulajdonságait, fényáteresztő és át 

nem eresztő anyagokkal való kölcsönhatásait, az árnyék keletkezését. Tudjanak 

magyarázatot adni a Nap- és Holdfogyatkozás jelenségeire, 

- egyszerű kísérletek alapján tudják értelmezni a fénytörés és fényvisszaverődés 

jelenségeit, törvényeit és ezek megvalósulását különféle optikai eszközökben, 

- ismerjék a síktükör,a domború és homorú tükör, a gyújtópont, a gyújtótávolság, a 

valódi és látszólagos kép, a domború és homorú lencse, a prizma fogalmát, Legyenek 

jártasak a képszerkesztésben, a nevezetes sugármenetek alkalmazásában, 

- ismerjék a legegyszerűbb optikai eszközök működését, 

- tudják, hogy a tárgyakat mikor és miért látjuk, hogyan lehet és kell védeni a 

szemet, a szemhibák korrekcióját, a dioptria fogalmát, 
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- legyenek tájékozottak a fehér fény összetett voltáról, a színek fizikájáról elemi szinten, 

- rendelkezzenek alapvető ismeretekkel a Naprendszerről, 

- ismerjék a fény élő szervezetekre gyakorolt legfontosabb hatásait. 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
 

 

A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. 

Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, 

ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt. 

Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, 

célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. 

Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 

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

háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését. 

Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére. 

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

kulturáltan vitatkozni. 

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

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

lépni.  

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

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

Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. 

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos 

ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések 

felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket. 

Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is 

lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat. 

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

fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait. 

Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni. 

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

ezt konkrét példákon el tudja mondani. 

Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs 

mezője okozza. 

A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési 

forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is.  
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Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való 

kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel 

hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. 

Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. 

Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával. 

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

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

különbséget. 

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

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

az ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja. 

Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának 

értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben. 

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

Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 

Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

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

közegben. 

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

legnagyobb. 

Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör 

részeit, képes legyen egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az 

áramerősség mérésére. 

Tudja, hogy az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség. 

Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre.  

A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 

Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet. 
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A továbbhaladáshoz szükséges minimum követelmények Technika tantárgyból 

 az 5-8. évfolyam számára 

  

5. osztály: 

 

Elsajátítandó fogalmak: 

 Környezet, rendszer, adat, hír, információ, jel, kód, kódolás, algoritmus; tervezés, 

műszaki rajz, szerszámhasználati alapfogalmak, vázlatrajz. Közlekedés, gyalogos és 

kerékpáros közlekedési szabályok,. Egészséges táplálkozás, esztétikus öltözködés, 

gazdálkodási alapfogalmak. 

Gyakorlati ismeretek, tevékenység: 

 Egyszerű, mindennapi technikai rendszerek azonosítása. Ismerkedés a környezet 

tudatos átalakításának okaival és szükségességével.  

A kommunikácó alapfogalmainak alkalmazása, a tömegkommunikációs eszközök 

kezelése. Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása, egyszerű tervek és 

vázlatrajzok készítése.  

Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki 

rajzok olvasása. 

A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak alkalmazása.  

A családi munkamegosztás felismerése, a házi és a ház körüli munkák gyakorlása. A 

szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. A környezetkímélő 

magatartás megismerése. 

 

6. osztály:  

 

Elsajátítandó fogalmak:  
 Anyag, energia, információ, áramkör, jelrendszer, számítógép fogalma. Az 

információtárolás és – továbbítás eszközeinek használata. Anyagok és átalakításuk, szelektív 

hulladékgyűjtés. Szabvány, vetület, vetületi ábrázolás. Az úttest részei, fontosabb közúti 

jelzőtáblák 

Gyakorlati ismeretek, tevékenység: 

 Az információtárolás és –továbbítás eszközeinek használata. Alapáramkörök és 

logikai áramkörök megkülönböztetése jelképes rajz alapján. 

Egyszerű szerkezetek szerelése.  Alapvető szerszámok használatának megismerése a 

gyakorlatban. 

 A háztartási munkák fajtái. Esztétikus terítés, alapvető és egyszerű háztartási munkák 

megismerése és gyakorlati elvégzése, A tápanyagszükséglet, az energiaszükséglet és az 

életmód összefüggéseinek ismerete, saláták, egyszerű egytálételek készítése. 

 Lakótér, térkihasználás, egyszerű műszaki rajzok értelmezése. Lakás alaprajz 

készítése. 

Hagyományos és korszerű textilkészítési eljárások ismerete, textíliák javítása, ápolása. 

 

7. osztály: 

 

Elsajátítandó fogalmak: 

Adathordozó, elem, információs rendszerek, memória, számítógép vezérelt 

rendszerek. 
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Alternatív energiaforrás, hulladékgazdálkodás, környezetkímélő energiaforrások, 

műanyagok, nyersanyag, ózonlyuk, savas eső, újrahasznosítás, üvegházhatás, résztechnológia, 

technológia, termelés. 

Belsőégésű motorok, gépek, géprendszerek, gőzgép, gyártósor. Úthálózat, 

vasúthálózat. 

Élelmiszer-alapanyagok, energiatáblázat, energiatakarékosság, ételkészítés, ételsor, 

háztartási munkák tervezése, higiénia, veteményeskert. 

 

Gyakorlati ismeretek, tevékenység: 

 Információs rendszerek és csatornák ismerete konkrét példákon. Egyszerű gyártási 

folyamat bemutatása. 

 Az erőműtípusok egyszerű összehasonlítása. Alternatív energiaforrások és 

környezetkímélő technológiák bemutatása.  

Gépek működésének bemutatása vázlatrajz segítségével. Egyszerű háztartási gépek 

használata. 

 Egyszerű ételek elkészítése, korszerű ételsor önálló összeállítása. Lakás és 

ruhatisztítás, gombfelvarrás, az alapvető kézi öltések ismerete, használata. A napi, heti és 

időszakos nagytakarítás szervezési feladatai, célszerű elvégzésének módjai. Vendéglátás 

tervezése. 

 

8. osztály: 

 

Elsajátítandó fogalmak: 

 Elektromágneses hullám, távirányítás, világháló. Biztosíték, érintésvédelem, 

fázisvezeték, fogyasztó, fosszilis energiahordozók, földelés, védőföldelés, elektromossággal 

kapcsolatos fogalmak, jelölések.  

 Környezetkímélő energiaforrások, környezetszennyezés, transzformátor, szabályozás, 

vezérlés, erőművek, levegőszennyezés, ózonlyuk, üvegházhatás, zajártalom, ergonómia, 

hulladékkezelés. 

 

Gyakorlati ismeretek, tevékenység: 

 Az otthoni és az iskolában található audiovizuális eszközök biztonságos, szakszerű és 

önálló kezelése. A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető 

balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek. Vezérlések, szabályozások működésének 

ismerete 

 Szelektív hulladékgyűjtés. 

 


