A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Pedagógiai program 84.-88. oldal

A vizsgaszabályzat célja
Vizsgaszabályzatunk célja 20/2012 évi EMMI rendelet alapján a tanulók tanulmányok alatt
tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása.
A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint
- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az
értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a
helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
A tanulmányok alatti vizsgák célja: Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek
félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a
jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni. A
pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással)
szeretné a követelményeket teljesíteni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga
nem ismételhető.
Általános szabályok
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, javító vizsgákra, és pótló vizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: aki osztályozó vizsgára jelentkezik, akit
a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, aki különbözeti vizsgára
jelentkezik, ill. akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. Kiterjed továbbá az
intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. Minden
vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai
Programja alapján.
Osztályozó vizsga
Az intézményben az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két
hétben kell megszervezni. Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése
céljából a tanulónak, ha a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és
igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a
szaktanár megállapítani. Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve
egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % - a.
-

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző
két hétben, ha felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások
látogatása alól a szerint sajátos helyzete miatt, engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több

tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget.
-

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő
vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb
három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.
A tanulmányok alatti vizsgán a sajátos nevelési igényű tanulónál a vizsga során lehetővé
kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló
megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. A tanulmányok alatti vizsgán
elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem a Pedagógiai
Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során
olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan
befolyásolta. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a
szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie
kell.

Különbözeti vizsga
A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. Iskolaváltoztatás vagy külföldi
tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti
vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a
tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb
évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres tovább
haladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. A különbözeti vizsga tantárgyainak,
tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezetőjének
határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tárgyból - elégtelen osztályzatot kap,
javítóvizsgát tehet. Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között – szervezhető. A
javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára
utasító kollega legyen. A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. Sikertelen
javítóvizsga esetén a tanulót évfolyamismétlésre kötelezzük.
Pótló vizsga
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az
osztályozó/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem
teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján
az igazgató jelöli ki.
Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a Kormányhivatal
Oktatási Főosztálya szervezi. A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév,
illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben
hiányzás miatt nem értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély

megadását követő három napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván
vizsgát tenni. A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból
megbukott, s javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül
kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le.
Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei
A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok: elnöki, kérdező
tanári és ellenőrző tanári. Az elnök felel a szabályok betartásáért, ellenőrzi a vizsgázók
adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, ha kell szavazást rendel el. A kérdező tanár(ok) megfelelő
tanári végzettséggel rendelkezzenek. Lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára
küldte. Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. Ellenőrző tanár: lehetőség
szerint szakos tanár, felel a vizsga szabályszerűségéért.
Írásbeli vizsgák általános szabályai
A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet. A feladatlapot az iskola bélyegzőjével
kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot . A
feladatlap megoldásának ideje 45 perc. A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár
tájékoztatása alapján a tanuló hozza magával. Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le,
de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani, kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli
vizsga tartható. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár
e tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak.
Az írásbeli vizsga javítása
A szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot. Ha a szaktanár
arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket használt,
rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót.
A szóbeli vizsga általános szabályai
Egy napon három szóbeli vizsga tehető le. A vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel
kötelező megjelennie. A vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet
kell biztosítani. A szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó
segédeszközökkel készül az önálló feleletre. A felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az
idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő. A felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt
készített jegyzeteit használhatja. A felelet maximum 10 percet tarthat. Ha a vizsgázó az adott
tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal póttételt húz. Két
tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet. Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó
szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság
a dönt a szóbeli eredményéről. Szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti
az igazgatót, aki a törvények alapján dönt.
Gyakorlati vizsga általános szabályai

A gyakorlati oktatást vezető tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga
rendjéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel
kell értékelni
Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.
Vizsgatárgyak részei
Irodalom
Magyar nyelvtan
Történelem
Idegen nyelv
Matematika
Fizika
Földrajz
Biológia
Kémia
Ének-zene
Informatika
Testnevelés
Rajz és vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat

írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + gyakorlati vizsga
gyakorlati vizsga
gyakorlati vizsga
gyakorlati vizsga
gyakorlati vizsga

SzMSz 30.-31. oldal

7.9. Osztályozó, javító és egyéb vizsgák szabályai
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban
a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú
tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
7.9.1. Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 25étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát
tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell
kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 25-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban,
osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon
belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során
bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor
írásban tájékoztatni kell.
7.9.2. Alapfokú művészetoktatás
A művészetoktatás értékelési rendje és a tanszakok vizsgáinak szabályai
(1) Félévi, tanév végi beszámoló
Minden növendéknek a főtárgyból félévkor és év végén bizottság (minimum 2 fő) előtt kell
vizsgáznia, meghatározott időpontban. A félévi és év végi osztályzatoknál figyelembe kell
venni az évközi, havi osztályzatokat is.
A kötelező tárgyból félévkor és év végén írásbeli felmérőt kell írnia a növendékeknek, vagy
szóban kell számot adnia tudásáról a tárgyat tanító pedagógusnál. Kiírható bizottság előtti
vizsga is. A választható tantárgyak esetében is lehet kiírni bizottság előtti vizsgát vagy az adott
szaktanárnál. A félévi és év végi vizsgák időpontjait az igazgató jelöli ki, melyről a tanulókat és
a szülőket a vizsga időpontja előtt legkésőbb 30 nappal értesíteni kell. A lehetőségekhez
mérten azonban már év közben is tájékoztatni kell a szülőket és a tanulókat a várható
vizsgaidőpontokról.
(2) Magasabb évfolyamba lépés feltételei
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában meghatározott
minimális követelmények elérése és a kiírt vizsgákon való megjelenés esetében léphet a
növendék magasabb évfolyamba. Továbbképző évfolyamra történő továbblépés feltétele a
művészeti alapvizsga letétele.
(3) A tanuló szorgalmának értékelése
A főtárgy szorgalmi osztályzatát minden esetben a főtárgytanár határozza meg.
Továbbképző évfolyamra történő továbblépés feltétele a művészeti alapvizsga letétele.
Házirend 3. oldal
7. Független vizsgabizottság előtti beszámolás joga
A tanuló (kiskorú tanuló szülői aláírással) a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző
30. napig jelentheti be az igazgatónak, ha osztályzatának megállapítása céljából független
vizsgabizottság előtt kíván beszámolni valamilyen tantárgy követelményeiből. Ha mulasztás miatt
kap engedélyt a tanuló osztályozó vizsga letételére, úgy az engedély megadását követő 5
munkanapon belül jelentheti be (kiskorúság esetén a szülő), ha független vizsgabizottságot kér.
A vizsga egy kijelölt intézményben van a félév, a szorgalmi idő utolsó hetében. Javítóvizsga
letétele is kérhető független vizsgabizottság előtt, a bizonyítvány átvétele után 15 napon belül.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei.
5. osztály
Matematika:
Számtan, algebra
 Természetes számok írása, olvasása, számegyenesen ábrázolása, összehasonlítása.
 A tízes számrendszer biztos ismerete.
 Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében.
 Törtek, tizedes törtek fogalma, ábrázolása, összehasonlítása.
 Törtek, tizedes törtek összeadása, kivonása, természetes számmal szorzása.
 Negatív számok értelmezése.
 Összeadás, kivonás a negatív számok körében.
 Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Tájékozódás síkban, térben.
 Helymeghatározás gyakorlati helyzetekben.
 Konkrét pontok ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben.
 Pontok koordinátáinak leolvasása.
 Grafikonok értelmezése, összetartozó adatok ábrázolása.
 Sorozatok képzési szabályának követése, felismerése.
Geometria, mérés
 Geometriai alapfogalmak szemléletes ismerete (párhuzamosság, merőlegesség, távolság).
 Adott tulajdonságú ponthalmazok rajzolása.
 Szögek fajtáinak felismerése, szög mérése.
 Négyzet, téglalap tulajdonságainak ismerete, kerület, terület számítása.
 Testek tulajdonságainak megfigyelése (lapok, élek, csúcsok, hálók).
 Kocka, téglatest hálója, felszíne, térfogata.
 Mérés különböző egységekkel.
 Hosszúság, terület, térfogat, idő, tömeg mértékegységeinek ismerete, átváltásuk.

Természetismeret
Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg




A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, bizonyos
tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott halmazképző fogalmak
alapján.
A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok tulajdonságainak
meghatározásában, jelenségek felismertetésében.
Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérésében.

Élet a kertben






A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos növények
testfelépítésén keresztül.
A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, fogyasztásuk
egészségvédelmi szabályainak megismerése.
A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek felépítése –
működése közötti oksági összefüggések feltárása, magyarázata.
A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények testfelépítésének
példáján.




A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni védekezés
kapcsán.
A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember személyes
felelősségének felismertetése a környezet alakításában.

Állatok a házban és a ház körül







A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház körül élő állatok
testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül.
A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az élőhelyszervezet-életmód, a testfelépítés-működés-egyedfejlődés közötti oksági
összefüggések feltárásával.
A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek összegyűjtésével, a
lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus rendszerezés elvének megismerése és
alkalmazása.
Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős állattartás
igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása.
Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű táplálékok
fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok megismertetésével.

Kölcsönhatások és energia vizsgálata






A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, jellemzése,
bizonyítása kísérletek elvégzésével.
A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az energia-megmaradás elvének
megtapasztalása, elfogadása.
Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása.
A tanultaknak a hétköznapi életben tapasztalható jelenségek, változások során való
felismerésére, alkalmazására való képesség fejlesztése.

Tájékozódás a valóságban és a térképen






A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és földgömbön. A
földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. Átfogó kép kialakítása
Magyarország világban elfoglalt helyéről.
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a térképi
ábrázolásmód korlátainak belátása.
A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, felhasználása az
információszerzés folyamatában.
Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti térképolvasás
megalapozása.

A Föld és a Világegyetem




A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával a Naprendszer
felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről.
A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a közöttük levő
kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során.







Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek – a Hold
fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati övezetek kialakulásának –
magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti oksági összefüggések feltárása során.
Természeti törvények felismerése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek
értelmezésekor.
Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása éghajlati
diagramok, tematikus térképek révén.
A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés felismerése, a
személyes felelősség tudatosítása.
A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása.

Felszíni és felszín alatti vizek









A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk felszíni és felszín
alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti azonosság és a hazaszeretet
erősítése.
A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a belőlük adódó
problémák felismerése, megoldási módok keresésére való törekvés erősítése, a
felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi szinten.
A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása.
A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti térképolvasás
fejlesztése.
Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai térképolvasás elemi
lépései során.
A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke közötti
különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az időfogalom fejlesztése.
Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékeinek megismerése
és a környezeti problémák iránt.
Magyar nyelv

I. negyedév:



Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása, olvasás.
Kommunikáció. A szavak szerkezete.

II. negyedév:



Olvasás, szövegértés. Könyvtári ismeretek.
A szavak jelentése.

III. negyedév:



Írás, fogalmazás.
A nyelv szerkezete

IV. negyedév:


Helyesírás.



Helyesírási alapelvek.
Irodalom

I. negyedév:


Mesék

II. negyedév:



Petőfi Sándor: János vitéz
Szövegalkotás. Memoriterek előadása.

III. negyedév:




Táj, szülőföld.
Memoriterek előadása.
Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok.

IV. negyedév:



Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - házi olvasmány
Próbatételek, kalandok, hősök

Angol nyelv
Hallott szöveg értése
A tanuló
 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket
megért;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből
fontos információt kiszűr;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg
 lényegét megérti.
Beszédkészség
A tanuló
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
 rendezett mondatokban válaszol;
 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
kérdéseket tesz fel;
 megértési probléma esetén segítséget kér;
 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben
fontos információt megtalál;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg

lényegét megért.
Íráskészség
A tanuló
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;
 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;
 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz.
Témakör
 Család, barátok, kedvenc állatok, családi események, programok
 Iskola, tantárgyak, tanrend, osztálytársak, tanórán kívüli programok
 Emberek külső és belső jellemzése, öltözködés, alapvető tulajdonságok
 Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba bemutatása, bútorok, berendezési
tárgyak
 Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város, tájékozódás, útbaigazítás kérése/adása
 Idő, óra, a hét napjai, napszakok
 Napirend, mindennapos, szokásos tevékenységek, házimunka, otthoni feladatok
 Vásárlás: mindennapi bevásárlás
 Szabadidő, szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége
 Az angol nyelvű országok; házak, helynevek Angliában
Fogalomkörök
 Cselekvés, történés, létezés kifejezése
 Birtoklás kifejezése
 Térbeli viszonyok
 Időbeli viszonyok
 Mennyiségi viszonyok
 Minőségi viszonyok
 Modalitás
 Logikai viszonyok
 Szövegösszetartó eszközök
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 be
 Present simple
 Present continuous
 Possessive adj.
 Genitive ’s
 have (got)
 Prepositions, prepositional phrases, adverbs
 there is/are
 When?
 When? What time?
 What’s the time?
 Irregular plurals
 Cardinal numbers 1-100
 Ordinal numbers
 Can – ability
 Must
 Linking words
 Articles
 some + plural noun








any + plural noun
some + singular noun
any + singular noun
Personal pronouns
Demonstrative pronouns
Indefinite pronouns

Informatika
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;
legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;
ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;
tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni, mappát
másolni,
mozgatni, létrehozni és törölni;
tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;
segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;
tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának
szabályait;
ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait, a számítógép előtt végzett
munka
káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni,
adatokat
táblázatba rendezni;
ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat,
ismerje fel
az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör
végére
legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára, tanári segítséggel, megadott
szempontok
szerint információt keresni, a találatok értelmezésére, az elektronikus levelezőrendszer önálló
kezelésére.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat, az adatvédelemmel kapcsolatos
fogalmakat és
az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat
megtalálni, és
további releváns forrásokat keresni.

6. osztály

Matematika
Számtan, algebra













Racionális számok halmaza.
Racionális számok abszolút értéke.
Szorzás, osztás törtekkel, tizedes törtekkel.
Műveletek negatív számokkal.
Becslések racionális számok körében.
Osztó, többszörös fogalma.
Oszthatósági szabályok
Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó számolása
Számok felbontása prímtényezőkre.
Egyenes és fordított arányosság felismerése, ábrázolása, számolási feladatok.
Százalékszámítás
szöveges feladatok megoldása következtetéssel (fordított irányú okoskodással, ábra
rajzolással).

Geometria, mérés










Tengelyes szimmetria tulajdonságainak ismerete.
Alapszerkesztések (másolás, merőleges, párhuzamos, szakaszfelező merőleges).
Nevezetes szögek szerkesztése (90°; 45°; 60°; 30°; 120°...)
Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése
A tengelyesen szimmetrikus sokszögek szerkesztése
Szerkesztés lépéseinek lejegyzése.
Tengelyes tükrözés.
Sokszögek kerülete.
Téglatestek felszínének, térfogatának számítása.

Valószínűség, statisztika




Biztos, lehetetlen esemény felismerése.
Adatok lejegyzése, ábrázolása oszlopdiagramon, kördiagramon.
Néhány szám számtani közepének (átlagának) kiszámítása

Történelem

Természetismeret
Vizek, vízpartok élővilága







Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszerének megismerése
a vizek-vízpartok életközösségében.
Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-vízpart
élőlényeinek vizsgálata során.
A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség elmélyítése az élővilág
változatosságának, sokszínűségének. sérülékenységének tudatosításával.
A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és következmények
elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen környezet közötti
kapcsolatrendszer elemzésével.
A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes felelősség
tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A tanulók aktív cselekvésre
ösztönzése a természet védelmében egyéni és közösségi szinten.

Alföldi tájakon







Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természetitársadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotáról.
A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a hazához való
kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése.
Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, időléptékének
érzékeltetése.
A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése.
A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó problémák
felismertetése, megoldási módok keresése.

Hegyvidékek, dombvidékek







Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők egyensúlyának
a földfelszín mai képének kialakításában való szerepének megismerésével.
A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseinek
bizonyítása, következtetések levonása. A logikai térképolvasás megalapozása.
A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek bemutatásával.
A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az információgyűjtés és
feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, adatsorok használatában való jártasság
és a szemléleti térképolvasás készségeinek fejlesztésével.
A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során végzett tájátalakítás
időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az emberi tevékenység által okozott károk
és a megelőzés lehetőségeinek megismerése, a személyes felelősségérzet erősítése.

Az erdő életközössége




A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő
életközösségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú kapcsolatrendszerének
ökológiai szemléletű vizsgálatával.
A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti összefüggés feltárása
és magyarázata a hazai erdők példáján.






Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével, a természeti
környezet védelmét szolgáló magatartás- és viselkedéskultúra fejlesztése.
A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti oksági
összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség élőlényeinek megismerése során.
Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt hatásainak
elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek megismerése.
Aktív természetvédelemre ösztönzés.

A természet és társadalom kölcsönhatásai








A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások társadalmigazdasági felhasználása során bekövetkezett változások vizsgálatával, a globális
problémák helyi vetületeinek felismerésével. Aktív állampolgárságra nevelés a helyi
környezeti problémák okainak és következményeinek felismerésén alapuló, a
környezet védelméért való aktív együttműködésre való késztetéssel.
A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj természeti és
gazdasági-társadalmi környezetének megismerésével.
Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel kapcsolatos
felelősségének megértése a természetes és mesterséges életközösség különbségeinek
megismerésével, a városi környezetben élő állatoknak az emberre gyakorolt
hatásainak megismerésével.
Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási szokások
megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása.

Az ember szervezete és egészsége








Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő ismereteik
rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők felismerése, az egészséges
életvitel szokásrendszerének formálása.
Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének megőrzésében,
sorsának, életpályájának alakításában.
A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti összefüggés feltárása, a
higiénés kultúra fejlesztése.
A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás jelentőségének
tudatosítása.
A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, erkölcsi normák
elfogadása, a velük való azonosulás.
Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés felkeltése,
megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk feldolgozásában,
értelmezésében. A fogyatékkal élő emberek elfogadása, segítése.

Magyar nyelv

I. negyedév



Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása, olvasás.
Alapszófajok, ige, igekötő.
II. negyedév




Olvasás, szövegértés.
A főnév.
III. negyedév




Írás, fogalmazás.
Melléknév, számnév, névmás.
IV. negyedév




Helyesírás
Határozószók, igenevek. Viszonyszók és mondatszók.

Magyar Irodalom
I. negyedév




Monda, rege
Ballada
Memoriterek előadása.

II. negyedév



Arany János: Toldi
Memoriterek előadása.

III. negyedév



Próbatételek, kalandok, hősök.
Érzelmek, hangulatok, gondolatok (lírai alkotások).

IV. negyedév



Gárdonyi Géza: Egri csillagok–házi olvasmány
Szövegalkotás

Angol Nyelv
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt
kiszűri;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg
lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.
Beszédkészség
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett mondatokban válaszol;
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
kérdéseket tesz fel,
eseményeket mesél el;
megértési probléma esetén segítséget kér;
részt vesz egyszerű párbeszédben,
beszélgetést kezdeményez, befejez.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt
megtalál;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg
lényegét megérti;
egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;
ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.
Íráskészség
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;
ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.
Témakörök
Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek
Erkölcstan
Emberi kapcsolatok
Tágabb környezetünk: falu, város, ország;
Az iskola világa
Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.
Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök.

Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó,
számítógép és olvasás.
Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései
A létige
Modalitás: can
Birtokviszonyok: have / has got
Kérdésszerkesztés
Cselekvés, történés, létezés – egyszerű jelen idő (kijelentés, tagadás)
Szövegösszetartó eszközök –sorszámnevek.
Dátumok, elöljárók
Cselekvés, történés, létezés – egyszerű jelen idő (kérdés)
Időbeli viszonyok – az időhatározószók szerepe, helye a mondatban
Cselekvés, történés, létezés – folyamatos jelen idő.
Kérdésszerkesztés
Folyamatos jelen idő és az egyszerű jelen idő összehasonlítása
Szövegösszetartó eszközök – személyes névmások tárgyesete.
Modalitás – must
Névmások tárgyesete.
Must, can
Cselekvés, történés, létezés – a létige múlt ideje.
Eldöntendő kérdések, rövid válaszok
Cselekvés, történés, létezés –a múlt kifejezése, az igék szabályos múlt ideje
Cselekvés, történés, létezés –a múlt kifejezése, az igék szabályos múlt ideje,
kijelentés, tagadás
Egyszerű múlt idő – kérdések, rövid válaszok
Időbeli viszonyok – Jelen, múlt összehasonlítása
Szövegösszetartó eszközök – a határozatlan névelő
Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
Szövegösszetartó eszközök – some, any használata
Mennyiségi viszonyok– adott mennyiség kifejezése
How much, how many…?
Szövegösszetartó eszközök – a határozott és határozatlan névelő.
Mennyiségi viszonyok– (a) few, (a) little
Szövegösszetartó eszközök – névelők
Minőségi viszonyok – a melléknevek fokozása, középfok
Minőségi viszonyok – a melléknevek fokozása, felsőfok
Rendhagyó melléknevek fokozása.
Összehasonlítás.
Hasonlatok, állandósult szerkezetek
Cselekvés, történés, létezés – be going to- jövőbeni szándék, terv kifejezése
Szövegösszetartó eszközök – melléknevek, határozószók
Modalitás – Külső kényszer kifejezése: have to
going to, have to, javaslatok

Informatika
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni,
az
informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait, alapvető adatvédelmi szabályokat;
segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;
tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának
szabályait;
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni,
különböző
dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni;
ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és
bekezdésformázásokat;
használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;
ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni;
segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat,
tudjon különféle adatbázisokban keresni;
ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör
végére
legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;
tudjon egyszerű programot készíteni;
legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes a találatok értelmezésére;
legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;
legyen képes az interneten talált információk mentésére;
ismerje a netikett szabályait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat
megtalálni, és
további releváns forrásokat keresni;
konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges
információkat;
el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.

7. osztály

Matematika
Számtan, algebra










Hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre.
Hatványozás azonosságai konkrét példákon.
Számok normálalakja.
Betűk használata.
Algebrai kifejezések.
Egytagú algebrai kifejezések összeadása, kivonása, szorzása.
Kéttagú algebrai kifejezések szorzása egytagú és kéttagú algebrai kifejezéssel.
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
Elsőfokú egyenletekre vezető szöveges feladatok megoldása

Összefüggések, függvények, sorozatok





Lineáris függvények ábrázolása
A lineáris függvény egyszerű tulajdonságai, tengelymetszet, meredekség, növekedés,
csökkenés.
Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet grafikus megoldása
Sorozatok folytatása, szabály felismerése.

Geometria















Háromszögek nevezetes vonalainak ismerete.
Háromszögek területének kiszámítása.
Négyszögek osztályozása, paralelogramma, trapéz, rombusz tulajdonságai.
Speciális négyszögek területének kiszámítása.
Kör kerületének, területének kiszámítása.
Középpontos tükrözés fogalma, tulajdonságai, szerkesztése.
Szögfelező szerkesztése.
Középpontosan szimmetrikus alakzatok.
Szabályos sokszögek ismerete.
Háromszögek szerkesztésének alapesetei.
Szerkesztés lépéseinek lejegyzése.
Háromszögek egybevágóságának alapesetei.
Sokszögek átlóinak száma, belső, külső szögeinek összege.
Egyenes hasábok, henger jellemzése, hálója.

Valószínűség, statisztika



Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma.
Adatok gyűjtése, rendszerezése, ábrázolása.

Történelem

Biológia

Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben




A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatának, az
életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése során.
Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti kölcsönhatások
típusain keresztül.
Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális környezetszennyezés
globális következményeinek feltárása.

Az élőlények változatossága II. Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz




Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének megismerése
megfigyelések és más információforrások alapján.
Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, élőhely és
viselkedés kapcsolatának elemzésével.
Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, veszélyei feltárása
során a globális problémákról való gondolkodás összekapcsolása a lokális,
környezettudatos cselekvéssel.

Az élőlények változatossága III. Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger
övezeteihez






Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése.
Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot közötti összefüggés
megértése.
A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató életvitel, illetve
az egyéni és közösségi cselekvés megalapozása.
A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében játszott
szerepének bemutatása konkrét példák alapján.
A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása.

Rendszer az élővilág sokféleségében





Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése.
A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása.
A tudományos modellek változásának felismerése.
A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések megkülönböztetése.

Részekből egész





A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának elemzésén
keresztül.
A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a benne
összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében.
A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet egységére
vonatkozó elképzelések formálása.
Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő méretek és
nagyságrendek érzékeltetésével.



A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növényi sejt és
növényi szervek működésének példáján.

Magyar Nyelv

I. negyedév



Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása, olvasás
A nyelv szerkezete és jelentése I.

II. negyedév



Olvasás, szövegértés
A nyelv szerkezete és jelentése II.

III. negyedév



Írás, fogalmazás
A nyelv szerkezete és jelentése III.

IV. negyedév



Helyesírás
A nyelv szerkezete és jelentése IV.

Magyar Irodalom
I. negyedév


Kisepikai alkotások

II. negyedév



Lírai műfajok
Memoriterek előadása.

III. negyedév



Nagyepikai alkotás – Jókai: A kőszívű ember fiai – a romantikus korstílus
Egy korstílus – a romantika

IV. negyedév



Nagyepikai alkotás – regényelemzés: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Drámai műfajok, egy komédia: Szigligeti Ede: Liliomfi

Fizika




A testek mérhető tulajdonságai. Hosszúság, térfogat mérése, mértékegysége.
A tömeg mérése, mértékegysége.
A sűrűség fogalma, meghatározása és mértékegysége. Idő mérése, mértékegysége.





Mérési adatok táblázatos és grafikus ábrázolása.
Testek sűrűségének meghatározása tömeg- és térfogatmérés eredményei alapján.
Különböző hosszúságú konkrét folyamatok időtartamának többszöri megmérése,
mérési eredmények rögzítése, táblázatos és grafikus ábrázolása. Az ismételt mérések
eredményeinek összehasonlítása, a mérési hiba fogalmának szemléletes kialakítása. A
mérési eredmények átlagának kiszámítása.





Kölcsönhatások: termikus, mechanikai, gravitációs, mágneses, elektromos
Hőmérséklet mérése, mértékegységei.
Olvadás, fagyás, párolgás, forrás. A víz különböző halmazállapotai. Olvadáspont,
fagyáspont, forráspont.



A járművek mozgásának jellemzése: út, idő, elmozdulás, út-idő kapcsolat, sebesség,
átlagsebesség.
Mozgások grafikus ábrázolása.
Egyenletes mozgások, egyenletesen változó mozgások.
Sebességváltozás, gyorsulás.




















A testek súlya. Különböző testek súlyának meghatározása méréssel.
Gravitációs erő és a súly.
A súly fogalma, mértékegysége.
Az erő és mérése.
Az erő fogalma, jellege (nagysága és iránya), mértékegysége. Erő mérése. Egyszerű
erőegyensúly.
Az erő és a sebességváltozás kapcsolata. Gyorsulás és hatásai, példák. Súrlódás,
közegellenállás.
A Naprendszer. A Naprendszer objektumai (bolygók, holdak, üstökösök, meteorok).
Bolygók, holdak és a rajtuk uralkodó fizikai viszonyok.
A Hold jellemzői, fázisai.
Az idő mérése az égitestek mozgása alapján.
Naptár. Árapály. Napfogyatkozás, holdfogyatkozás.
Csillagképek, csillagászati távolságok, fényév. Tejútrendszer. A földközéppontú és a
napközéppontú világkép jellemzői. A Föld, a Naprendszer és a Világmindenség
fejlődéséről alkotott elképzelések.
A Nap szerkezete, energiatermelése. Energia fogalma, mértékegysége.
Energiaforrások, energiatermelési eljárások. A háztartásban használt eszközök
energiaigénye.
Energiafogyasztás mérése a háztarásokban.
Energiatakarékos eljárások, eszközök (energiatakarékos izzó, hőszivattyú).



Csillag, energia, energiahordozó, erőmű, fosszilis tüzelőanyag, égés, nyomás,
teljesítmény, táplálék, energiatakarékosság

Kémia
A tanuló legyen képes felsorolni az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja,
hogy a protonok és az elektronok száma azonos a semleges atomban.
Ismerje és tudja alkalmazni a gyakorlatban a periódusos rendszerben való
elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést.
Ismerje és tudja megnevezni a tanult atomokat, ionokat, molekulákat, és tudja
felírni kémiai jelüket. Tudja használni a molekulamodellt a tanult molekulák
bemutatására.
Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján, és legyen képes azok
alapján besorolni az anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba.
Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a
mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és
egészségkárosító hatásukat.
Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosítására. Ismerje az
égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a
helyes magatartásformát tűz esetén.
Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.

Angol Nyelv
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos
információt kiszűr;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérti;
ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;
jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben
képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.
Beszédkészség
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett mondatokban válaszol;
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,

kérdéseket feltesz,
eseményeket elmesél;
megértési probléma esetén segítséget kér;
egyszerű párbeszédben részt vesz;
fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.

Olvasott szöveg értése
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos
információt megtalál;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérti;
egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését
kikövetkezteti;
jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a
lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.
Íráskészség
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;
ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas
szöveget ír;
kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír.
Témakör
Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
Tágabb környezetünk: falu, város, ország;
Az iskola világa
Egészség, az egészséges életmód
Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.
Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök.
Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó,
számítógép és olvasás.
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok
Mennyiségi viszonyok
Minőségi viszonyok
Modalitás
Logikai viszonyok
Szövegösszetartó eszközök


Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present simple
Present continuous
Present perfect simple
Past simple
going to
Future with will
Past forms of have
Possessive adj.
Possesive pronouns
Genitive ’s
of
Whose?
Prepositions, prepositional phrases, adverbs
Adverbs of time with present perfect simple
How often?
When? What time?
What’s the time?
How long? + past simple
Irregular and regular plurals
Cardinal numbers
Ordinal numbers
Countable nouns
How many?
Uncountable nouns
How much?
Comparative sentences (short, long adjectives)
Irregular adjectives
What … like?
What colour?
should/shouldn’t
can (ability)
can/could/may (permission)
must/needn’t (obligation)
have to (past)
mustn’t
Linking words
Articles
some + plural noun
any + plural noun
some + singular noun
any + singular noun
Nominative and accusative of personal pronouns
Demonstrative pronouns
Indefinite pronouns

Informatika
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
ismerjen meg különböző informatikai környezeteket;
ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat
alapszolgáltatásait;
tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit;
ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;
önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására és használatára.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;
tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni;
tudjon bemutatót készíteni;
tudjon egyszerű táblázatot létrehozni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör
végére
ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;
ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
tudjon kódolni algoritmusokat;
legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes megkeresni a kívánt információt;
legyen képes az információ értékelésére;
használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
ismerjen megbízható információforrásokat;
legyen képes értékelni az információ hitelességét.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat találni
konkrét
tantárgyi feladataihoz;
képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás).

8. osztály
Matematika
Számtan, algebra






Alapműveletek a racionális számok körében.
Konkrét számok négyzetgyöke.
Egyszerű algebrai egész kifejezések átalakítása, helyettesítési értékének kiszámítása.
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.
Szöveges feladatok megoldása.

Összefüggések, függvények, sorozatok






Egyszerű másodfokú függvények.
Az abszolútérték függvény.
Hozzárendelési szabállyal adott függvények ábrázolása derékszögű
koordinátarendszerben.
Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása.
Sorozatok és vizsgálatuk, számtani, mértani sorozat.

Geometria








Sokszögek csoportosítása különböző szempontok szerint.
Háromszög, négyszög alapú hasábok, felszínük, térfogatuk.
Eltolás a síkban – szerkesztések.
Konkrét vektorok.
Nagyítás, kicsinyítés
Pitagorasz tétel ismerete.
Pitagorasz tétel alkalmazása síkbeli és térbeli számításoknál.

Valószínűség, statisztika
 Adatok elemzése
 Valószínűség becslése.
 Relatív gyakoriság.

Történelem

Biológia
Szépség, erő, egészség
 Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a rendszeres
testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése.
 Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és tapasztalatok
felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása érdekében.
 A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő magatartás erősítése.
 A reális énkép és az önismeret fejlesztése.
A szervezet anyag- és energiaforgalma





A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával a rendszerfogalom
mélyítése.
A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás erősítése.
Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos fogyasztói szokások
megalapozása, erősítése.
Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve baleset esetén a
tudatosan cselekvő magatartás megalapozása.

A belső környezet állandóságának biztosítása




A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.
A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az érzékelés
folyamatában.
Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos, elutasító
attitűd alakítása.



A fogamzástól az elmúlásig


Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi életre és a tudatos
családtervezésre.
Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek megismerésével
azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek biztosítják a korosztályok közötti
harmonikus együttélést.
Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásához, mások
megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség kialakításához.




Fizika









Az anyag részecskéinek szerkezete. Atomi méretek.
A testek elektromos állapota. Villámlás. Az elektromos áram. Áramerősség,
áramerősség mértékegysége. Elektromos vezetők, szigetelők.
Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása.
Az elektromos feszültség, a feszültség mértékegysége.
Áramkörök. Elektromos ellenállás.
A háztartások elektromos energia fogyasztása.
Elektromos munka és teljesítmény.
Az elektromos áram hatása az élő szervezetre. Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek.

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:




Hogyan keletkezik az áram?
Az elektromos áram előállítása. Elektromos áram a háztartásokban.

Ismeretek:










Az anyag mágneses tulajdonsága. Mágnesezhető, nem mágnesezhető anyagok.
Az elektromágneses indukció. Generátor, váltakozó áram. Elektromos motorok.
Elektromos energia termelése.
Erőművek. Atomenergia. Villamosenergia-hálózat.
A villamos energia szállításának problémái. Lakások elektromos hálózata. Az
elektromos áram hatása az élő szervezetre. Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek.
Energiatakarékos eljárások, eszközök ismerete (energiatakarékos izzó, hőszivattyú).
Különböző súlyú és alakú testek talajra gyakorolt hatásának kísérleti vizsgálata. A
nyomás értelmezése, kiszámítása egyszerű esetekben a nyomóerő és a nyomott felület
meghatározása után.
A folyadék belsejében uralkodó nyomás mérése, hidrosztatikai nyomás
megnyilvánulásainak felismerése a gyakorlatban. A felhajtóerő kísérleti vizsgálata.
Arkhimédész sűrűségmérési módszerének alkalmazása. Gázok nyomásának mérése,
légnyomás mérése.



A folyadékba merített test lemerülésének, lebegésének, úszásának vizsgálata,
értelmezése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:






Miért szól, miért halljuk?
Denevérek, delfinek tájékozódása. Ultrahangos vizsgálatok az orvosi diagnosztikában.
Túlzott hangerő – halláskárosodás.
Hullámok a hétköznapi életben, a víz hullámzása, vízhullám terjedése.

Ismeretek:











A hang és a hallás. Hangforrások. A hang keletkezése. Hangsebesség, hangerősség,
hangmagasság, hangszín. A hallás fizikai alapjai.
Az ultrahang és szerepe az élővilágban.
Hangerősség, decibel. Zajszennyezés.
A hullámok jellemzői, hullámjelenségek (törés, visszaverődés).
A fényforrás. A fény tulajdonságai, terjedése különböző közegekben.
A fénysebesség és jelentősége. Fényvisszaverődés, fénytörés. Színkép.
A szem és a látás. A látás fizikai alapja. Látáshibák és javításuk.
Lencsék, tükrök szerepe a technikában: fényképezőgép, mikroszkóp, távcsövek (földi
távcső, csillagászati távcső, tükrös távcső). A világűr megismerésének eszközei
(távcső, marsjáró, űrteleszkóp).
A látható fény és a hétköznapi életben használt elektromágneses hullámok kapcsolata.

Kémia
A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Néhány
fontos tulajdonság említésével legyen képes bemutatni a tanult elemeket,
vegyületeket, felírni kémiai jelüket. Tudja alkalmazni a molekulamodellt a
tanult molekulák bemutatására.
Legyen képes értelmezni a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és
termékek megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Tudja besorolni a
megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is
megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba (egyesülés, bomlás).
Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Leírás alapján, legyen
képes bemutatni a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a
laboratóriumi eszközöket.
Képes legyen alkalmazni a kémiai biztonságról szóló törvénynek az elvégzett
kísérleti anyagaira vonatkozó előírásait. Tudja, hogy a megismert anyagoknak,
változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes
alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel
megfigyelhető tulajdonságaik alapján tudja azonosítani a hétköznapi életben is
fontos szervetlen anyagokat.
Használati utasítás alapján, legyen képes szakszerűen dolgozni a háztartási
vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldatokkal. Tudja felsorolni a
természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét
veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében. Ismerje a levegő
és a természetes vizeket szennyező anyagokat. Legyen képes egyszerű
tudományos leírás önálló értelmezésére, felhasználására.

Földrajz

Angol Nyelv
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos
információt kiszűr;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérti;
ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;
jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben
képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.
Beszédkészség
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba

rendezett mondatokban válaszol;
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
kérdéseket feltesz,
eseményeket elmesél;
megértési probléma esetén segítséget kér;
egyszerű párbeszédben részt vesz;
fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos
információt megtalál;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérti;
egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését
kikövetkezteti;
jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a
lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.
Íráskészség
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;
ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas
szöveget ír;
kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír.

Témakör

Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek;
családi ünnepek
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása;
lakóhelyünk megóvása.
Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai;
veszélyeztetett növények és állatok.
Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola.
Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések.
Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és
ételreceptek; viselkedés az étkezésnél.
Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.
Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc közlekedési eszközöd.
Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó,
számítógép és olvasás.

Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok
Mennyiségi viszonyok
Minőségi viszonyok
Modalitás
Logikai viszonyok
Szövegösszetartó eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present simple
Present continuous
Present perfect simple
Past simple
going to
Future with will
Past forms of have
Have with will
Possessive adj.
Possesive pronouns
Genitive ’s
of
Whose?
Prepositions, prepositional phrases, adverbs
picture location
Adverbs of time with present perfect simple
How often?
When? What time?
What’s the time?
How long? + past simple
Irregular and regular plurals
Cardinal numbers
Ordinal numbers
Countable nouns
How many?
Uncountable nouns
How much?
Comparative sentences (short, long adjectives)
Irregular adjectives
should/shouldn’t
can (ability)
can/could/may (permission)
must/needn’t (obligation)
have to (past)
mustn’t
Linking words
Conditional I
Articles
some + plural noun

any + plural noun
some + singular noun
any + singular noun
Nominative and accusative of personal pronouns
Demonstrative pronouns
Indefinite pronouns
Reflexive pronouns

Informatika
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni a
függőség
kialakulása ellen;
ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;
önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására és használatára.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;
tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni;
ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;
tudjon bemutatót készíteni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör
végére
lássa át a problémamegoldás folyamatát;
tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;
legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;
ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó
következményeit;
ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;
legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;
egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani.

