
Az osztályozó vizsga követelményei 

5. évfolyam

Magyar irodalom

I. félév

 Család, otthon, nemzet

 Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék

 Petőfi Sándor:

 Egy estém otthon

 Füstbement terv

 Magyar vagyok

 Arany János: Családi kör

 Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér

 Fehérlófia

 Az égig érő fa (magyar népmese)

 Arany János: Rege a csodaszarvasról

 Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz 

 Bibliai történetek:

 A világ teremtése

 Noé, 

 Jézus születése, 

 A betlehemi királyok

II. félév

 Petőfi Sándor: János vitéz

 Szülőföld, táj:

 Petőfi Sándor: Szülőföldemen Petőfi Sándor: Távolból 

 Ady Endre: Föl-földobott kő

 Petőfi Sándor: Az alföld

 Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet)

 Nagy László: Balatonparton

 Weöres Sándor: Tájkép



Memoriter, kötelező olvasmányok:

 A memoritereket illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat tanító pedagógusnál!

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

 Szabó Magda: Tündér Lala

Magyar nyelv

I. félév

A kommunikáció alapjai

 A jelek világa

 A kommunikáció fogalma, tényezői

 A kommunikáció nem nyelvi jelei

 A kommunikációs kapcsolat

 A beszélgetés

Helyesírás, nyelvhelyesség

 Hang és betű, az ábécé

 Betűrend, elválasztás

 Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve

 Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve

 Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve

 Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés elve

Állandósult szókapcsolatok:

 Szólások

 Közmondások

 Szállóigék

 Köznyelvi metaforák

II. félév

A nyelvi szintek:

 Hangképzés, fonéma

 A magánhangzók csoportosítása

 Magánhangzótörvények:

 Hangrend



 Illeszkedés

 Mássalhangzótörvények:

 Részleges hasonulás

 Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás

 Összeolvadás

 Rövidülés

 Kiesés

 A szavak szerkezete:

 Egyszerű és összetett szavak

 Szótő és toldalékok

 A képző, a jel, a rag

Hangalak és jelentés: 

 Egyjelentésű szavak

 Többjelentésű szavak

 Azonos alakú szavak

 Rokon értelmű szavak

 Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak

 Hangutánzó, hangulatfestő szavak

Matematika

Gondolkodási módszerek:

- Elemek elrendezése

- Halmazba rendezés közös tulajdonság alapján

- A részhalmaz fogalma

- Igaz, hamis állítások

- Kifejezések összehasonlítása (kisebb, nagyobb, legalább, legfeljebb…)

Számtan, algebra:

- Természetes számok milliós számkörben, alaki érték, helyi érték, számok írása, 

olvasása, ábrázolása

- Negatív számok értelmezése, összehasonlítása, ábrázolása, összeadása, kivonása, 

szorzása, osztása, ellentett, abszolút érték



- Közönséges tört fogalma, törtek összehasonlítása, ábrázolása

- Törtek összeadása, kivonása; szorzása,osztása egész számmal

- Tizedes törtek, alaki érték, helyi érték, számok írása, olvasása, ábrázolása, 

alapműveletek

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal…

- Kerekítés

- Műveleti sorrendek

- Egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel

- Egyenes arányosság

- Egyszerű százalékszámítási feladatok arányos következtetéssel

- Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, 

tömeg

- Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek 

feldolgozása

- Osztó, többszörös fogalmának alkalmazás

Függvények:

- Tájékozódás derékszögű koordináta-rendszerben

- Egyszerű grafikonok értelmezése

- Sorozatok folytatása adott szabály szerint

- Sorozatok megadása

Geometria:

- A tér elemei

- Párhuzamosság, merőlegesség felismerése

- Síkidomok felismerése

- Alakzatok távolságának meghatározása

- Kör, gömb fogalma (sugár)

- Szögek fajtái, szögmérés

- Téglalap kerülete, területe

- Sokszögek kerülete

- Téglatest hálója, felszíne, térfogata

Természettudomány



I. félév

Anyagok és tulajdonságaik:

- Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai

- A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, szerepük az élővilágban.

- Anyagok halmazállapotai és halmazállapot változásai.

- Keverékek, keverékek szétválasztása.

Mérések,mértékegységek, mérőeszközök

- Mérési eljárások, mérőeszközök használata

- Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása

Alapvető térképészeti ismeretek

- Mi a térkép, a térképek fajtáinak megismerése.

- A térképjelek és jelentésük. A világtájak(fő- és mellékvilágtájak)

- Térképhasználat a gyakorlatban (távolságmérés, útvonaltervezés, a névmutató és a 

keresőháló használata) Méretarány és vonalas mérték használata.

- Hazánk nagy tájai, szomszédos országok.

A növények testfelépítése

- felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit; 

- összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján;

- felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza

ezek funkcióit; 

- összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott

szempontok alapján; 

- ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint

csoportosít; azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti

különbségeket

II. félév

Tájékozódás az időben

- Az idő múlásával bekövetkező változások értelmezése

Az állatok testfelépítése



- felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit;

- összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján;

- felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, 

megfogalmazza ezek funkcióit;

- az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja;

- azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket; 

- mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket. 

Alapvető térképészeti ismeretek

- Mi a térkép, a térképek fajtáinak megismerése.

- A térképjelek és jelentésük. A világtájak (fő- és mellékvilágtájak)

- Térképhasználat a gyakorlatban (távolságmérés, útvonaltervezés, a névmutató és a 

keresőháló használata) Méretarány és vonalas mérték használata.

- Hazánk nagy tájai, szomszédos országok.

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség

- felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit;

- látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között;

- érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét;

- tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani.

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok

- megnevezi az éghajlat fő elemeit;

- jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg); 

- értelmezi az évszakok változását;

Történelem

I. félév

Személyes történelem:

- Családi fotóalbum és személyes tárgyak.

- Személyes történetek dokumentálása, elbeszélése.

-  Címerek és zászlók alkotóelemei 

Fejezetek az ókor történetéből



- Egyiptom története, hitvilága

-  Az ókori Hellász: mindennapok, Athén és Spárta

- Görög istenek, olimpia

-  Az ókori Róma alapítása és terjeszkedése.

- Hadvezérek, uralkodók az ókori Rómában.

- görög hadviselés

- Hun Birodalom: Attila 

II. félév

A kereszténység

- Az Ószövetség: zsidó állam története

-  Jézus élete és tanításai 

-  Kereszténység elterjedése, szertartásai, jelképei 

- A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok.

A középkor világa

- Várak, falvak működése, lakói

- Kolostorok

A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába

- Történetek és magyarázatok a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról.

-  Az államalapítás: Géza és Szent István. 

-  Az Árpád-ház uralkodói, szentjei.

Angol nyelv

I. félév

Témakörök

 Család, otthon

 Étkezés

 Idő, időjárás

 Öltözködés

 Sport

 Iskola

Nyelvtani fogalomkörök



 Névelők

 Kérdőszavak

 Számok 100-ig

 Folyamatos jelen idő

 Egyszerű jelen idő

 Mutató névmások

 Birtoklás kifejezése

 Kommunikációs eszközök: vélemény kifejezése, információcsere, kérés-meghívás

II. félév

Témakörök

 Szabadidő

 Természet, állatok

 Ünnepek, szokások

 Város, bevásárlás

 Utazás

 Környezetvédelem

Nyelvtani fogalomkörök

 Főnevek rendhagyó többes száma

 Térbeli viszonyok, elöljárószók

 Időbeli viszonyok, elöljárószók

 Birtokos jelzők (my, your…)

 Gyakoriságot kifejező határozószók

 Szövegösszetartó eszközök (mutató és tárgyi névmások)

 Some,  any, there is, there are használata

 Kommunikációs eszközök: jókívánságok, telefon használata

Német nyelv

I. félév

 Taneszközök



 Iskolai tevékenységek

 Vásárlás: iskolai eszközök, ajándékok

Beszédszándékok és készségfejlesztés

Bemutatkozás, információkérés és adás

Üdvözlés, elbúcsúzás 

Elnézéskérés, és arra reagálás

Felszólítás, eldöntendő kérdés feltevése

Kívánság, választás kifejezése

Reagálás spontán feltett kérdésekre

Iskolai környezetének bemutatása

II. félév

Témakör

 Ruhaneműk, színek, 

 Az üzletben 

 Számok 100-ig

 Testrészek

Beszédszándékok és készségfejlesztés

Érdeklődés az üzletben árak, cikkek iránt (tanszerek, ruhaneműk), vásárlási szándék 

kifejezése

Ki mit visel, a ruhaneműk bemutatása

Tetszés és nemtetszés kifejezése, árak meghatározása, vásárlás

Testrészek, fájdalom kifejezése, érdeklődés mások hogyléte felől

Tudjon folyékonyan olvasni idegen nyelvű szöveget a nyelv kiejtési szabályait 

alkalmazva

Tudjon helyesen írni tollba mondott szöveget. 

Digitális kultúra

I. félév

- Egyes informatikai eszközök célszerű használata, működési elveinek bemutatása.

- Adott informatikai környezetben végzett munka szabályainak megismerése.

- Az operációs rendszerek funkcióinak bemutatása.



- Mappaszerkezet létrehozása, mappaműveletek (pl. másolás, mozgatás, törlés, 

átnevezés). 

- A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű használata.

- Képszerkesztő program használata (Paint).

- Tantárgyhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel. 

- Tantárgyhoz kapcsolódó szöveg begépelése, javítása. (Word) 

- Karakterformázások.

- A dokumentum mentése és nyomtatása segítséggel.

                                                                          II. félév

 Adatok csoportosítása. Információ felismerése, kifejezése.  Információforrások 

ismerete. Algoritmus ismerete, megfogalmazása. 

 Informatikai eszközökkel megoldható problémák algoritmusainak megtervezése.

 A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése.

 Egyszerű felhasználói szoftver, alapszintű kezelése (Imagine Logo). Utasítások 

használata. 

 Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok 

felkeresése.

 Kulcsszavas és tematikus keresés.

 A találatok során kapott információk tanulmányozása. Találatok értelmezése.

 Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása.

 Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak.

Etika

I. félév

 Éntudat, önismeret

 Család

Ismeretek:

 A tanuló  reálisan  értékeli  helyzetét,  fejlődési  célokat  fogalmaz  meg  és  a  célok

megvalósítását szolgáló terveket készít.

 A testi,  lelki  egészség egységének felismerése  a  saját  egészségi  állapot  nyomon



követése.

 A  tanuló  a  családjában  és  ismeretségi  körében  talál  olyan  mintákat,  amelyek

példaként szolgálnak számára és megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak,

tiszteletnek  milyen  szerepe  van  a  családban,  a  barátságokban  és  a

párkapcsolatokban.

II. félév

 Társas tudatosság és társas kapcsolatok

Ismeretek:

 A  tanuló  megfigyeli,  hogy  saját  érzelmi  állapota  és  viselkedése  milyen

következményekkel  járhat,  és  milyen  hatást  gyakorolhat  a  társas  kapcsolatai

alakítására; 

 A  tanuló  felismeri  a  helyzethez  illeszkedő  érzelmeket  és  kifejezésmódjukat,  és

ennek megfelelően viselkedik/cselekszik.

Vizuális kultúra 

I. félév

Művészettörténet (az őskor, Mezopotámia, Egyiptom, az ókori görögök, az ókori Itália

művészete

- Forgástestek szerkezeti ábrázolása, árnyékolása

- Csendélet rajza

II. félév

Természeti forma rajza

- Színtani alapismeretek

- Faktúraképzés

- Fantáziarajz

Technika és tervezés

I. félév

 Az energia – az energia fajtái



 Természetes faanyagok – a fa szerkezete

 Mesterséges faanyagok – bútorlapok szerkezete

 Műszaki ábrázolás- vonalfajták és rajzjelek

 A papír – története, tulajdonságai

 A papír feldolgozása – papír ívmértékek

 A szárazföldi közlekedés – története, kerekes járművek

 A gyalogos közlekedés  - szabályai, KRESZ ismeretek

 A vízi közlekedés – szabályai, vízi járművek

 Hulladék kezelés – szelektív hulladékgyűjtés jelentősége

II. félév

 Élet a településeken – városi és falusi élet összehasonlítása

 A lakóház és környezete

 A szép építészet jellegzetességei

 A népi építészet jellegzetességei

 Hagyományos építőanyagok

 A gépek szerepe és feladata – gépek biztonságos üzemeltetése

 A mérés – hosszúság és idő mérése

 Egészséges életmód a családban

 A konyhai berendezések biztonságos üzemeltetése

 Textilipari nyersanyagok – ruházat karbantartása

Ének-zene

I. félév

- Régi és új stílusú népdalok ismerete, kifejező, tiszta éneklése emlékezetből.

- 25 népdalra vonatkozik az órákon tanultak alapján.

- A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése, a népdalok szerkezeti 

felépítésének, formájának, az adott területen élő emberek életvitelének, szokásainak,

viseletüknek ismerete.

- Szózat, Himnusz ismerete

- Népzenegyűjtők ismerete /Vikár Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán/

- A népi hangszerek ismerete /tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, furulya, 



tárogató, síp/

Énekes dalanyag 

- Az alábbi nép-és műdalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből:

- Egressy Béni: Szózat, Hull a szilva…, Csillagok, csillagok…, Erdő, erdő, de magas a 

teteje…, Erdő, erdő, erdő…, Megyen már a hajnalcsillag…, Érik a szőlő…, 

Megrakják a tüzet…,  Aki dudás akar lenni.

Népzene

- Jeles napok: szokások, hagyományok. A népzenegyűjtésről, népzenegyűjtőkről.

- A magyar népdal stílusrétegződése:

a. régi stílus: sorszerkezet, ereszkedő dallamvonal, kvintváltó szerkezet, 

kvintválasz; pentaton hangsor (ötfokúság).

b. új stílus: visszatérő sorszerkezet, kupolás dallamvonal; 3. sor a 

legváltozatosabb; hétfokúság.

- Népi hangszerek felismerése hallás után: duda, tekerő, cimbalom, citera. A dudanóta.

- A népdalfeldolgozás.

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet

- Ritmikai fogalmak-ismeretek: az alkalmazkodó ritmus; új ritmusértékek és szüneteik 

olvasása-írása, gyakorlóneve: a szinkópa, a nagy éles és nyújtott ritmus.

- Dallami ismeretek: a felső „ré” és „mi” hangok.

- Hangközök: a hangköz fogalma; egész- és félhang távolság; a tiszta hangközök 

felismerése, szolmizált éneklése: tiszta prím = T1, a tiszta oktáv = T8, tiszta kvart 

=T4; tiszta kvint = T5.

- Hangnevek: ABC-s hangnevek jelölése G-kulcsban (violinkulcs) C’-C”-ig 

(C’D’E’F’G’A’H’C”).

- Hangsorok: a hétfokú hangsor (dúr és moll).

- Tonalitás: dúr-moll tonalitás felismerése záróhang alapján.

- Előadási jelek: tempó és dinamikai jelek a tanult dalokhoz és a meghallgatott 

zeneművekhez kapcsolódva.

II. félév

Énekes dalanyag 

- Az alábbi nép-és műdalok éneklése emlékezetből:

- Himnusz,  Hídló végén…, , A csitári hegyek alatt…, Nem vagyok én senkinek sem 



adósa…, Aki dudás akar lenni, A, a, a, a farsangi napokban,  Jól van dolga,  

Garibaldi, Salve Regina,      Viva, viva la musica,  Moniot D’Arras: Nyári ének, 

Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska,          

Népzene

- A népi zenekar felismerése hallás után: hegedű, cimbalom, klarinét. 

- Zenei olvasás-írás, zeneelmélet

- Ritmikai fogalmak-ismeretek: a tizenhatod ritmus, a kis nyújtott és éles ritmus – 

értéke, gyakorlóneve, jele; a nyolcad értékű szünet.

- Hangsorok: az 1b előjegyzés

- Előadási jelek: dinamikai jelek: p – piano, f – forte, ff – fortissimo

Zeneirodalom

- A zene eredete, fejlődése az  őskorban. Az ókor zenéje, hangszerei. A középkor 

zenéje: az egyházi zene - gregorián, a világi zene – trubadúrok, minnesangerek. A 

reneszánsz kora, műfajai: kánon, madrigál, motetta  A barokk kora és zenéje: a 

barokk zenekar, a barokk hangszerei, barokk műfajok: kantáta, korál, oratórium; 

zeneszerzők: Purcell, Vivaldi, Bach, Händel.

Testnevelés

I. félév

Atlétika:

 Ismerje a futó-, ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés,

futás  sarok-  és  térdemeléssel,  indiánszökdelés,  futó-ugrószökdelés).  Futóiskolai  és

futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 m hosszan. 

 Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával

 Rajtgyakorlatok,  rajtversenyek  különböző  testhelyzetekből,  térdelőrajt  20–30  m

kifutással időre, sprintfutások 30–60 m-en időre

 Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben

 Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban,

beszökkenéssel,  dobások  különböző  eszközökkel  (labdák,  karikák,  szivacsgerely,

szoknyás labda, sípoló rakéta)

Gimnasztika

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének,



technikai végrehajtásának önálló alkalmazása

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra

törekvő pontos és rendszeres kivitelezése

 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban

 Mozgékonyság,  hajlékonyság  fejlesztése  statikus  és  dinamikus  szabad-,  társas  és

kéziszer- és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal)

 A biomechanikailag  helyes  testtartás  kialakítását  elősegítő  gyakorlatok  összeállítása

segítséggel, azok gyakorlása

 A  tartó-  és  mozgatórendszer  izomzatának  erősítését,  nyújtását,  ellazulását  szolgáló

gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása

Teljesítendő szintek:

60m-es síkfutás: fiúknál 11,1mp; lányoknál 11,7mp

400m-es síkfutás fiúknál 1:40mp; lányoknál 1:50mp

Cooper futás fiúknál 1920m; lányoknál 1760m

Kosárlabda

 A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka,

a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két

lábról,  leérkezések  megtanulása,  végrehajtása  kontrollált  környezetben,  egyszerűbb

játékszituációkban

 Labdavezetés  irányváltásokkal,  ritmusos  labdavezetés,  rövid  és  hosszú  indulás,

együtemű  megállás  folyamatos  labdavezetésből,  kétütemű  megállás  egy  és  két

labdaleütésből,  sarkazás,  labdavezetés  közben  történő  egyszerűbb  irányváltoztatási

módok elsajátítása megadott feltételekkel

 Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, egykezes felső és alsó, illetve egykezes

tolt  átadással  helyben,  különböző  irányokba  történő  kilépéssel  és  mozgásból  mozgó

társnak (páros és hármas lefutás)

 A  helyből  történő  kosárra  dobás,  egy-két  labdaleütésből,  majd  folyamatos

labdavezetésből és társtól kapott labdából történő fektetett dobás technikájának ismerete,

gyakorlati elsajátítása

 1-1 elleni játék gyakorlása a támadó és védő játékosok személyének meghatározásával,



indulási  joggal  rendelkező,  majd  indulási  joggal  nem  rendelkező  támadó  esetében

(adogatóval)

 2-0-ás  és 3-0-ás  gyorsindulások labda nélküli  támadó mozgásának elsajátítása  (páros

lefutás, hármas lefutás, hármas nyolcas)

 Létszámazonos kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása 

 Alapvető  szabályok,  mint  a  lépésszabály,  a  kétszer  indulás  szabálya,  az  ellenféllel

történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a szabályok betartására

 Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos szabálymódosításokkal

II. félév

Torna

- tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani;

- gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba,

terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba;

- mérlegállás 3 mp-ig;

- tarkóállás 3mp-ig

- kézen átfordulás oldalra (cigánykerék)

- fellendülés kézenállásba bordásfalnál

- tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani;

Gimnasztika

 Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő

végrehajtása

 A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt

izmok lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás,  izomszakadás,  izomgörcs,  izomláz)  ok-

okozati tényezők szerinti beazonosítása

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári

segítséggel) összeállítása, végrehajtása

 a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése

 A  stressz  fogalmának,  fajtáinak  beazonosítása,  pozitív  megküzdési  stratégiáinak

megismerése

 Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása

 Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére



Atlétika

 Távolugrás  lépő  technikával,  rövid  nekifutásból  emelt  elugró  helyről  és  elugró

gerendáról 4–10 lépés nekifutásból

 Felugrások  egy  lábról  gumiszalagra,  lécre,  szemből  és  oldalról  nekifutással  5–7

lépésből, átlépő, hasmánt technikával

 Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése

 Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül

 Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása

Teljesítendő szintek:

60m-es síkfutás: fiúknál 11,1mp; lányoknál 11,7mp

400m-es síkfutás fiúknál 1:40mp; lányoknál 1:50mp

Cooper futás fiúknál 1920m; lányoknál 1760m

Hon-és népismeret

I.félév

Az én világom

- megismeri szűkebb lakókörnyezetének épített  örökségét, természeti értékeit,  helyi

hagyományait; 

- bemutatja szülőföldje hagyományos értékeit.

Találkozás a múlttal

- Paraszti háztartás jellemzői

- Ünnepek, jeles napok szokásainak ismerete

- Életmód, népi munkák ismerete (aratás. szüret)

II. félév

Örökségünk, hagyományunk, nagyjaink

- Néprajzi tájegységek Magyarországon és a Kárpát – medencében

- Nemzetiségek kultúrája

- magyar tudomány és kultúra eredményei, alkotói

- hungarikumok ismerete



6. évfolyam

Magyar irodalom

I. félév

Hősök az irodalomban:

Arany János: Mátyás anyja

Arany János: A walesi bárdok

Csörsz árka

Lehel kürtje

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

Arany János: Toldi

II. félév

Bibliai történetek:

Mária és József története

Jézus tanítása a gyermekekről (karácsonyi ünnepkör)

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Petőfi Sándor: Honfidal

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem

Memoriter, kötelező olvasmányok:

Gárdonyi Géza – Egri csillagok

Daniel Defoe – Robinson Crusoe

A memoritereket illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat tanító pedagógusnál!

Magyar nyelv

I. félév

A szófaj fogalma



Az alapszófajok:

- Az ige fogalma, fajtái, alakja, helyesírása

- A főnév: a köznevek, a tulajdonnevek fajtái és helyesírásuk

- A melléknév alakja és toldalékai

II. félév

- A számnév fogalma, fajtái, helyesírása

- A határozószó és fajtái, alakja, helyesírása

- A névmások fogalma, fajtái, helyesírásuk

- Az igenevek jellemzői, fajtájuk  

- A viszonyszó fogalma, jellemzői, fajtái: a névelő, a névutó, az igekötő, a segédige, a 

kötőszó, a módosítószó

Matematika

Gondolkodási módszerek:

- Elemek elrendezése, néhány elem sorba rendezése néhány elem kiválasztása.

- Halmazba rendezés közös tulajdonság alapján

- A részhalmaz fogalma, két véges halmaz egyesítése, közös része

- Igaz, hamis állítások (biztos, lehetséges, lehetetlen)

- Kifejezések összehasonlítása (kisebb, nagyobb, legalább, legfeljebb…)

Számtan, algebra:

- Egész számok összevonása, szorzása, osztása

- Műveletek tizedes törtekkel, kerekítés

- Műveleti tulajdonságok, helyes műveleti sorrend

- Közönséges tört fogalma, törtek összehasonlítása, ábrázolása, összeadása, kivonása

- Törtek szorzása, osztása, reciprok fogalma

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal…

- Egyszerű elsőfokú egyenletek megoldása következtetéssel

- Egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel

- Egyenes arányosság



- A százalék fogalma, egyszerű százalékszámítási feladatok megoldása

- Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő,

tömeg

- Egyszerű  matematikai  problémát  tartalmazó  rövidebb  és  hosszabb  szövegek

feldolgozása, megoldása

- Oszthatósági szabályok 2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal

Függvények:

- Tájékozódás derékszögű koordináta-rendszerben

- Táblázat  hiányzó  elemeinek  pótlása  ismert  vagy  felismert  szabály  alapján,

ábrázolásuk grafikonon 

- Az egyenes arányosság grafikonja

- Sorozatok megadása a képzés szabályával

- Sorozatok folytatása adott szabály szerint

Geometria:

- Alakzatok távolságának meghatározása

- Adott tulajdonságú ponthalmazok megadása

- Körtulajdonságainak alkalmazása (húr, szelő, érintő)

- Párhuzamos, merőleges egyenesek szerkesztése, szakaszfelező merőleges

- Szögmásolás, szögfelezés, nevezetes szögek szerkesztése

- Téglalap szerkesztése

- Háromszögek csoportosítása oldalaik szögeik szerint

- A háromszögek magassága

- Háromszögek szerkesztése

- Speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz)

- Tengelyes tükrözés tulajdonságai, tükörkép szerkesztése

- Tengelyesen szimmetrikus alakzatok

Statisztika, valószínűség:

- Adatok tervszerű gyűjtése, lejegyzése táblázatban

- Egyszerű diagramok értelmezése

Természettudomány



I. félév

A Föld külső és belső erői, folyamatai

- A gyűrődés és a vetődés folyamata

- A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse

- Néhány jellegzetes hazai kőzet

- Talajképződés folyamata

- Talajpusztulás problémája

- Belső és külső erők hatásai

- Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés

Az energia

- Energiahordozók csoportosítása

- Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása

- A bányászat környezeti hatásai

- Légszennyező anyagok és hatásaik

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti – környezeti problémái

- A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek

esetén

- A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása

- Mezei táplálkozási láncok és hálózatok

- A természeti és a kultúrtáj

- A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása

Vízi és vízparti életközösségek és természeti – környezeti problémák

- A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti tényezői. 

- A vízi- vízparti élőhely növényeinek, illetve gerinces és gerinctelen állatainak 

jellemzése. (zöld szemes ostoros, papucsállatka, baktériumok, hínárnövények, 

nádasok, ártéri erdők jellegzetes növényei tavi kagyló, orvosi pióca, kecskerák, 

szúnyogok, szitakötők, ponty, leső harcsa, kecskebéka, vízi sikló, tőkés réce, barna 

réti héja, fehér gólya)

- Teleptest, gyöktörzs, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, rák, rovar,



gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, tépőcsőr, markoló láb, 

lágyhéjú tojás, kétéltű, hüllő, átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, átalakulásos 

fejlődés, költöző madár, téli álom, változó testhőmérséklet fogalma.

II. félév

Az erdő életközössége

- Az erdő, mint életközösség, az erdő szintjei, a környezeti tényezők függőleges irányú 

változásai.

- Az erdőszintek legjellemzőbb növényei (kocsánytalan tölgy, bükk, erdei fenyő, 

gyepűrózsa, erdei pajzsika, seprűmoha) és ezek jellemzése.

- Az erdőszéli csiperke és a gyilkos galóca sajátosságai, a bazidiumos gombák 

testfelépítése, táplálkozása és szaporodása.

- Az erdő gerinctelen és gerinces állatai. (szarvasbogár, gyapjas lepke, erdei 

vöröshangya, koronás keresztespók, közönséges kullancs, széncinege, nagy 

tarkaharkály, gímszarvas, vaddisznó, erdei fülesbagoly)

- Táplálékláncok az erdőben.

Az ember szervezete és egészsége

- Testünk felépítése és működése. A testet felépítő működési egységek felismerése.

- A bőr szervezetünk legsokoldalúbb szerve. A bőr szerkezete, részei, a részek szerepe, 

működése. A bőr egészsége. Bőrápolás, bőrbetegségek.

- A mozgás szervrendszere. A csontváz és az izomzat fő jellemzői. A felépítés és 

működés közötti kapcsolat. A legismertebb csontok, felismerése, megnevezése. A 

mozgási szervrendszer legismertebb betegségei és ezek megelőzése.

- Anyagcsere folyamatok. A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a keringés 

legfontosabb szervei, ezek működése. Kapcsolatok az anyagcsere életjelenségei, 

szervrendszerei között.

- Az egészséges táplálkozás alapelvei. 

- Serdülőkori változások. A két nem testi és lelki tulajdonságainak különbségei. A 

méhen belüli és a méhen kívüli fejlődés szakaszai. 

- Az érzékszervek ismertetése, egészségének védelme

- Az elsősegélynyújtás alapjai. Baleset megelőzés, segélyhívás.

- Káros szenvedélyek és ezek hatása az ember szervezetére és személyiségére, valamint

a környezetére.



- Családi és társas kapcsolatok jelentősége.

Topográfiai alapismeretek

- A Föld alakja és felszíne

- A földrészek helyzete, határai, az óceánok elhelyezkedése.

- Magyarország földrajzi helyzete Európában.

- Hogyan tájékozódunk a földgömbön – a földrajzi fokhálózat, valamint az atlasz 

használata

- Földünk éghajlati övezetei (éghajlat, nevezetes szélességi körök helye) ezek rövid 

jellemzése

- Európa és hazánk éghajlata, mely tényezők módosítják Európa és hazánk éghajlatát.

- Európa éghajlatai: óceáni, kontinentális, mediterrán, hegyvidéki. Az éghajlatok rövid 

jellemzése.

Hazánk, Magyarország

- Magyarország helyzete, nagy tájai, kialakulása, kőzetei.

Alföldi tájakon

- A homokbuckás Kiskunság

- A Nagykunság és a Hortobágy 

- Nemzeti parkok az Alföldön

- A Kisalföld

Hegyvidékek, dombvidékek

- Dunántúli- domb és hegyvidék

- Dunántúli-középhegység

- Északi-középhegység

- Nemzeti parkok

A nagy tájak földrajzi helyzete, határai, éghajlata, jellemzői, ásványkincsei, ipara,

mezőgazdasága, nagyobb városai, nevezetességei

Történelem

I. félév

Képek és portrék a magyar állam virágkorából

- Károly Róbert és Nagy Lajos. 

- Hunyadi János a török ellenes küzdelmek élén. 



-  Hunyadi Mátyás és udvara. 

- A mohácsi csata és következményei

Új látóhatárok

- A földrajzi felfedezések. 

-  Vallási újítók (reformáció és katolikus megújulás). 

-  Fényes uralkodói udvarok. 

-  Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában. 

-  A felvilágosodás eszméi. 

- Az európai hatalmak és a gyarmatok, az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi 

harca.

II. félév

Portrék  és  történetek  Magyarország  kora  újkori  történetéből,  élet  a  kora  újkori

Magyarországon

- A három részre szakadt ország, végvári küzdelmek. 

- Vallási megosztottság és függetlenségi törekvések. 

- Az Erdélyi Fejedelemség virágkora Bethlen Gábor idején. 

- Zrínyi Miklós, a hadvezér. 

-  A Rákóczi-szabadságharc hősei. 

- Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalomban. Az ország új etnikai térképe,

nemzetiségi viszonyok

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában, magyar nemzeti ébredés

- A francia forradalom vívmányai. A terror. Napóleon. 

- Az ipari forradalom találmányai. 

- A magyar reformkor képviselői (Széchenyi, Kossuth, Kölcsey, Wesselényi). 

- A forradalom és szabadságharc céljai, eredményei és kiemelkedő személyiségei.

                                                               Angol nyelv

I. félév

Témakörök



 Család, otthon

 Étkezés

 Idő, időjárás

 Öltözködés

 Szabadidő, szórakozás

 Iskola

Nyelvtani fogalomkörök

 Egyszerű jelen idő

 Folyamatos jelen idő

 Közeljövő (going to)

 Egyszerű múlt idő

 Segédigék használata (do, did)

 Térbeli, időbeli viszonyok, elöljárószók

 Kommunikációs eszközök: érdeklődés, tudás, nem tudás, javaslat

II. félév

Témakörök

 Szabadidő

 Természet, állatok

 Ünnepek, szokások

 Város, bevásárlás

 Utazás, pihenés

 Egészséges életmód

 Környezetvédelem

Nyelvtani fogalomkörök

 Minőségi viszonyok, melléknevek, határozószók

 Mennyiségi viszonyok (some, any, a bottle of)

 Segédigék (can, could, must)

 Programjavaslat (let’s)

 Kínálás és javaslat, mint kommunikációs eszköz

 Gyakoriságot kifejező határozószók

 Szövegösszetartó eszközök (mutató és tárgyi névmások)

_      Engedélykérés



Német nyelv

I. félév

Témakör

- Ételek, italok

- Szabadidős tevékenységek

- Személyes adatok, személyek foglalkozása

- Családi ünnepek

Beszédszándékok és készségfejlesztés

- Időhatározó kifejezése, szabadidős tevékenységek

- Képesség, szükség, kívánság kifejezése

- Vásárlás

- információkérés és –adás, érdeklődés név, cím, foglalkozás iránt.

- Érdeklődés mások hogyléte iránt.

- Meghívás, annak elfogadása, visszautasítás, kívánság kifejezése

II. félév

Témakör

- Iskola

- Állatok neve, háziállatok leírása, gondozása

- Szabadidő az évszakok tükrében

Beszédszándékok és készségfejlesztés

- Tantárgyak, órarend, időpont, tevékenységek, iskolai napirend kifejezése

- Birtoklás kifejezése, napszakok és hozzájuk tartozó tevékenységek kifejezése

- Meghívás, elfogadása, visszautasítása

- Az idegen nyelvi közlések megértése, azokra való reagálás

- Szöveg feldolgozása néma olvasással

Több mondatos összefüggő szöveg önálló, írásbeli megfogalmazása



Digitális kultúra

I. félév

 Ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat 

önállóan használni.

 Mappaműveletek (pl. másolás, mozgatás, törlés, átnevezés) használata. 

 Ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait és az alapvető adatvédelmi 

szabályokat.

 Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra 

menteni.

 Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 

elhelyezni.

 Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter-

és bekezdésformázásokat.

 Ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni.

2. félév

 Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt.

 Képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni.

 Legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára. (Imagine logo)

 Legyen tisztába a ciklus és az eljárás fogalmával.

 Legyen képes Internetes keresésre és találatok értelmezésére.

 Használja az elektronikus és internetes médiumokat.

 Legyen képes az interneten talált információk mentésére.

 Tudjon levelet küldeni és fogadni. Használja a címjegyzéket.

 Ismerje a netikett szabályait.



                                                                 Etika

I. félév

- Társadalmi együttélés

- A technikai fejlődés hatásai

- A mindenséget kutató ember

Ismeretek:

- Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes 

együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a 

rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

- Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, 

és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet. 

II. félév

- Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a 

függőség kialakulásának esetleges előjeleit. 

- Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és 

kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.

-  Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és 

világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a 

valósághoz. 

Vizuális kultúra

I. félév

- Művészettörténet (Ókeresztény és Bizánci művészet, a népvándorlás kora, a román 

stílus, a gótika, a reneszánsz művészete)



- Mozaik készítése

- Tarsolylemez tervezése

- Sárkánymadár tervezése

II. félév

- Iníciálé tervezése

- Címer tervezése

- Csendélet rajza

- A kéz rajza

Technika- és tervezés

I. félév

 Az építkezés anyagai – építési eljárások, környezetalakítás

 A lakás tervrajza – a rajzok értelmezése

 Szakipari munkák a lakásban – parkettázás, csempézés stb.

 A lakás beosztása – belső terek kialakítása, funkcionalitás a tervezésben

 Bútortörténet

 A szoba berendezése – célszerűség, méretek, lehetőségek, 

 Növények a lakásban

 Népművészet – Magyarország népművészeti tájegységei

 Otthoni munkahelyek kialakítása

II. félév

 A konyha kialakulása – bútorzata, edényei

 A konyha, mint munkahely

 A konyha és az ételhigiénia

 Élelmiszereink és az egészség – „E számok” jelentősége

 A ruházat karbantartása – állagmegóvás

 Az információ átadás története – technikai eszközök fejlődése

 A számítógép fejlődésének története



 Műszaki kommunikáció – jelképes ábrázolás értelmezése

Környezetünk rendszerei – anyagtechnológiák, vizsgálati módszerek

Ének-zene

I. félév

Énekes dalanyag 

- Az alábbi népdalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből:

- Ősszel érik babám…, Ablakomba, ablakomba…, Luca, Panna…, Fáj a fának…, 

Minek nekem ez a sályi határ…, 

Népzene

- Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése. 

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

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet

- Ritmika: felütés, csonka ütem, triola, kis éles és nyújtott ritmus, kis szinkópa, 

váltakozó ütem.

- Dallami ismeretek: ABC-s hangok a kis és egyvonalas oktávban GAH, a kétvonalas 

oktávban D”E”F”G”; módosító jelek (#, b, feloldójel) és jelentésük; módosított 

hangok szolmizált (fi, szi, ta, ri) és ABC-s nevei.

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

- Hangsorok: dúr és moll hangsorok 1#-1b-ig (C-dúr, a-moll; G-dúr, e-moll; F- dúr, d-

moll) kottaképről történő olvasása, a módosító jelek értelmezése kottakép alapján, 

tanult dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján segítséggel. 

II. félév

Énekes dalanyag 

- Az  alábbi  tanult  dalok,  zeneműtémák  szép,  kifejező,  pontos,  tiszta  éneklése

emlékezetből:

- Tinódi: Egri históriának summája, Csínom Palkó, Vörösbársony süvegem, Ellopták

szívemet,  Haydn:  Szerenád,  Mozart:  Vágyódás  a  tavasz  után,  A  Vidrócki  híres

nyája…, Madárka, madárka…, Két tyúkom tavalyi…, sej, a tari réten.



Zenei olvasás-írás, zeneelmélet

- Forma: Periódus, szimmetria, nyitás-zárás fogalma.

- A tanult zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Zeneirodalom 

- Magyar történeti műfajok: históriás ének, a lant. 

- A bécsi klasszicizmus kora,  stílusjegyei.  A bécsi  klasszicista  zeneszerzők:  Haydn,

Mozart,  Beethoven,  néhány  művük,  felsorolása.  A  bécsi  klasszicizmus

legjellegzetesebb műfajai: 

- Énekes-hangszres: opera, oratórium.

- Hangszeres: szonáta, szimfónia, versenymű, vonósnégyes, szerenád.

Zenei formák, szerkezetek:

- A klasszikus szimfónia felépítése, tételei. A triós forma, menüett, szonátaforma.

- Együttesek: a klasszikus szimfonikus zenekar, trió, vonósnégyes.

- A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése.

Testnevelés

I. félév

Atlétika

− A  tanuló  a  rajttechnikákat  a  játékok,  a  versengések  és  a  versenyek  közben

készségszinten használja;

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,

egyúttal  tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás

közben;

 tervezetten,  rendezetten  és  rendszeresen  végez  a  biomechanikailag  helyes  testtartás

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

 Távolugrás  lépő  technikával,  rövid  nekifutásból  emelt  elugró  helyről  és  elugró

gerendáról 4–10 lépés nekifutásból

 Felugrások  egy  lábról  gumiszalagra,  lécre,  szemből  és  oldalról  nekifutással  5–7

lépésből, átlépő, hasmánt technikával

 Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül

 Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása

Gimnasztika



 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének,

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása

 24-48  ütemű  szabad-,  társas  és  kéziszergyakorlatok  bemutatás  utáni  önálló

végrehajtásra törekvő pontos és rendszeres kivitelezése

 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal

 Mozgékonyság,  hajlékonyság  fejlesztése  statikus  és  dinamikus  szabad-,  társas  és

kéziszer- és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal)

 A  tartó-  és  mozgatórendszer  izomzatának  erősítését,  nyújtását,  ellazulását  szolgáló

gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása

Teljesítendő szintek:

60m-es síkfutás: fiúknál 10,7mp; lányoknál 11,2mp

400m-es síkfutás fiúknál 1:35mp; lányoknál 1:45mp

Cooper futás fiúknál 1940m; lányoknál 1770m

Sportjátékok

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek,

szabályainak elsajátítása

 Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett

 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével

a legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés

 1-1  elleni  játékszituációkban  a  labdatartás,  labdafedezés  alapelveinek  tudatos

alkalmazása

 Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a

szélességi  és  mélységi  labda  nélküli  támadó  mozgások,  védőtől  való  elszakadás

módjainak gyakorlása

 Kisjátékokban  védőként  a  támadó  és  a  célfelület  helyzetéhez  igazodó  helyezkedés

tudatos alkalmazása

 A sportjátékokban megjelenő egyéni  és  csapatrész támadó,  védekező alaptaktikai  és

ezekre  épülő  technikai  elemeinek  (emberfogás,  területvédekezés,  letámadás,

támadóalakzat) megismerése, gyakorlása

II. félév

Atlétika



 Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–

40 m hosszan

 Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával

 Rajtgyakorlatok,  rajtversenyek  különböző  testhelyzetekből,  térdelőrajt  20–30  m

kifutással időre, sprintfutások 30–60 m-en időre

 Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben

 Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban,

beszökkenéssel,  dobások  különböző  eszközökkel  (labdák,  karikák,  szivacsgerely,

szoknyás labda, sípoló rakéta)

Gimnasztika

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő

végrehajtása

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári

segítséggel) összeállítása, végrehajtása

 A  stressz  fogalmának,  fajtáinak  beazonosítása,  pozitív  megküzdési  stratégiáinak

megismerése

 Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére

Torna

− segítségadással  képes egy-egy általa  kiválasztott  tornaelem bemutatására és a tanult

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére.

− tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani;

− gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba,

− terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba;

− repülő gurulóátfordulás;

− mérlegállás 3 mp-ig;

− tarkóállás 3mp-ig

− kézen átfordulás oldalra (cigánykerék)

− fellendülés kézenállásba bordásfalnál

− zsugorfejenállás ill. fejenállás bordásfalnál;

Atlétika

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés,

futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés)

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három



vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz!

Rajt!)

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét;

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m)

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról

elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz

szükséges roham kialakítását;

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és

segédjel segítségével;

Teljesítendő szintek:

60m-es síkfutás: fiúknál 10,7mp; lányoknál 11,2mp

400m-es síkfutás fiúknál 1:35mp; lányoknál 1:45mp

Cooper futás fiúknál 1940m; lányoknál 1770m

Dráma és színház

I. félév

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal)

 A tárgyi  világ kínálta  eszközök, és ezek művészi  formáinak (pl.  a báb és a maszk)

alkalmazása a dramatikus játékok során.

Rögtönzés

 A  tanuló  felismeri  és  alapszinten  alkalmazza  a  kapcsolat  létrehozásának  és

fenntartásának technikáit.

Saját történetek feldolgozása

 A tanuló megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat és

értelmezi  a  megélt,  a  látott-hallott-olvasott,  a  kitalált  történeteket  a  különböző

dramatikus tevékenységek révén.



Műalkotások feldolgozása

 A tanuló értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző

dramatikus tevékenységek révén;

 A tanuló felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási

alternatíváit.

II. félév

Dramaturgiai alapfogalmak

 A tanuló megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;

 felismeri  és  azonosítja  a  dramatikus  szituációk  jellemzőit  (szereplők,

viszonyrendszer, cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás).

 Fogalmak: tragédia, komédia, vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)

 A szöveg megjelenési formái a színpadon

 A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének felismerése

 A színház akusztikus kifejezőeszközei (élő zene, zörej stb.)

 A színházi vizualitás eszközei (díszlet, jelmez, fény stb.)

Színházi műfajok, stílusok

 Alapvető színpadi műfajok felismerése és megkülönböztetése

 Alapvető színpadi műfajok jellemző jegyeinek elkülönítése

7. évfolyam

Magyar irodalom

I. félév

A kisepika

 A novella

 Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása, A néhai bárány

 Krúdy Gyula: A zöldkalapos ember



A regény változatai

 Magyar történelmi események és korszakok megidézése  az irodalomban,  Jókai  Mór,

Mikszáth Kálmán és mások műveiben. 

 Fogalmak: regény, történelmi regény

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Irodalom és kulturális élet a reformkorban

 Olvasmányok  a  reformkor  irodalmából.  Írói  életpályák,  irodalmi  társaságok,

folyóiratok,  színházi  élet,  irodalmi  kapcsolatok.  Nyelv  és  irodalom.  Az  irodalom,  a

festészet,  a  zene  közös  vonásai  a  romantikában.  Fogalmak:  romantika,  életérzés,

nyelvkérdés. 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Áldozat, Emléklapra, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

II. félév

Irodalom és kulturális élet a reformkorban

 Olvasmányok  a  reformkor  irodalmából.  Írói  életpályák,  irodalmi  társaságok,

folyóiratok,  színházi  élet,  irodalmi  kapcsolatok.  Nyelv  és  irodalom.  Az  irodalom,  a

festészet,  a  zene  közös  vonásai  a  romantikában.  Fogalmak:  romantika,  életérzés,

nyelvkérdés. 

 Vörösmarty Mihály: Szózat, Szabad sajtó, Fogytán van napod

  Petőfi  Sándor:  epigrammák,  Földét  a  földmíves,  Fa leszek,  ha…, Reszket  a  bokor,

mert…,  Szeptember  végén,  Úti  levelek,  Egy  gondolat  bánt  engemet,  Nemzeti  dal,

Föltámadott a tenger

 Arany János: Nemzetőr-dal, A fülemüle, Szondi két apródja, Vásárban, Szülőhelyem

 Tompa Mihály: A madár fiaihoz

Lírai alkotások, elégia



 Elégikus hangulatú lírai alkotások. 

 Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

 Ady Endre: Párizsban járt az Ősz

 Kosztolányi Dezső: Üllői-úti fák

 Vajda János: Nádas tavon

 Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától

Memoriter, kötelező olvasmányok

 Memoritereket illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat tanító pedagógusnál!

 Kötelező olvasmányok:

o Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

o Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

Magyar nyelv

I. félév

A nyelvi rendszer elemei

A mondat, a szószerkezet fogalma, fajtái

- A mondatelemzés jelei (aláhúzás, ágrajz)

Az alanyi-állítmányi  szószerkezet

- Az állítmány   fogalma, kérdése, fajtái

- Az alany   fogalma, kérdése, fajtái

A tárgyas szószerkezet

- A tárgy   kérdése, fajtái és kifejezőeszköze

II. félév

A határozós szószerkezet

- A határozók   fajtái, kérdései, kifejezőeszközei; helyesírásuk

A jelzős szószerkezet

- A jelzők fajtái, kérdései, kifejezőeszközei

A mellé- és alárendelő szószerkezetek

A szóösszetételek fajtái (mellé- és alárendelő)



Matematika

Gondolkodási módszerek:

- Halmazba rendezés, halmazműveletek két véges halmazzal (részhalmaz, közös rész, 

egyesítés)

- Logikai állítások igazságának eldöntése

- Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata.

- Elemek kiválasztása, sorba rendezése

Számelmélet, algebra:

- Racionális számok (véges és végtelen tizedes törtek)

- Számhalmazok kapcsolata

- Műveletek racionális számokkal, műveletek sorrendje

- Hatványozás pozitív egész kitevőre

- Szorzás, osztás 10 pozitív kitevőjű hatványaival

- Mértékegységek használata, átváltása racionális számkörben

- Oszthatósági szabályok alkalmazása

- Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

meghatározása

- Arány, arányos osztás, egyenes arányosság, fordított arányosság

- Százalékszámítás, megfelelő összefüggések alkalmazásával

- Algebrai kifejezések átalakítása (zárójel felbontása, összevonás, szorzás egytagú 

kifejezéssel

- Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása

Függvények:

- Halmazok közötti hozzárendelés, függvények ábrázolása

- Lineáris függvények grafikus képe (egyenes arányosság)

- Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása.

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése, értéktáblázat készítése

Geometria:

- Háromszögek osztályozása szögek és oldalak alapján, tulajdonságaik



- Háromszögek magasságvonala, szerkesztése

- Háromszögek kerülete, területe

- Négyszögek fajtái, tulajdonságaik, kerületük, területük számítása

- Háromszögek, négyszögek szerkesztése

- Középpontos tükrözés, középpontosan szimmetrikus alakzatok

- Eltolás, vektorok fogalma

- Párhuzamos szárú szögek

- Az egybevágóság szemléletes fogalma

- Három- és négyszög alapú egyenes hasábok hálója, felszíne, térfogata

Statisztika, valószínűség:

- Adatok gyűjtése, rendszerezése, grafikonok készítése

- Számtani közép számítása

Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése

Biológia és egészségtan

I. félév

- A forró éghajlati öv elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzetek.

- Az  egyenlítői  éghajlat  elhelyezkedése,  jellemzése.  Az  itt  kialakult  növényzet  és

állatvilág  alkalmazkodása  az  éghajlathoz.  Az  esőerdő  jellemzése.  Az  esőerdők

pusztulásának  okai,  következményei.  Amazónia  varázslatos  állatvilág.  Az  állatok

jellemzése. Táplálékláncok.

- A szavanna éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzet és állatvilág

alkalmazkodása  az  éghajlathoz.   A szavannák növényeinek és  állatainak  jellemzése.

Táplálékláncok.

-  A sivatagi éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzet és állatvilág

alkalmazkodása  az  éghajlathoz.   A  sivatagok  növényeinek  és  állatainak  jellemzése.

Táplálékláncok.

- A mérsékelt éghajlati övezet elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzetek.

- A  mediterrán  éghajlat  elhelyezkedése,  jellemzése.  Az  itt  kialakult  növényzet  és

állatvilág  alkalmazkodása  az  éghajlathoz.   A  mediterrán  terület  növényeinek  és

állatainak jellemzése. Táplálékláncok.



- A  kontinentális  éghajlaton  elhelyezkedő  lomberdők  jellemzése.  Az  itt  kialakult

növényzet és állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz.  A lombredők növényeinek és

állatainak jellemzése. Táplálékláncok.

- A  mérsékelt  öv  füves  pusztai  éghajlat  elhelyezkedése,  jellemzése.  Az  itt  kialakult

növényzet  és  állatvilág  alkalmazkodása  az  éghajlathoz.   A  préri  növényeinek  és

állatainak jellemzése. Táplálékláncok.

- A tajga  éghajlat  elhelyezkedése,  jellemzése.  Az itt  kialakult  növényzet  és  állatvilág

alkalmazkodása az éghajlathoz.  A tajga terület növényeinek és állatainak jellemzése.

Táplálékláncok.

- A  hideg  éghajlat,  a  hegyvidéki  éghajlat  és  a  tengerek-tengerpartok  elhelyezkedése,

jellemzése.

II. félév

- A tundra éghajlat  elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzet és állatvilág

alkalmazkodása az éghajlathoz.  A tundra terület növényeinek és állatainak jellemzése.

Táplálékláncok.

- A  sarkvidéki  éghajlat  elhelyezkedése,  jellemzése.  Az  itt  kialakult  állatvilág

alkalmazkodása  az  éghajlathoz.   A  sarkvidéki  terület  állatainak  jellemzése.

Táplálékláncok.

- A  hegyvidéki  éghajlat  elhelyezkedése,  jellemzése.  Az  itt  kialakult  növényzet  és

állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz.   A hegyvidékek növényeinek és állatainak

jellemzése. Táplálékláncok. Övezetesség.

- A  tenger,  mint  élőhely  elhelyezkedése,  jellemzése.  A  szárazfölditől  eltérő  közeg

részletes  ismertetése.  Az  itt  kialakult  növényzet  és  állatvilág  alkalmazkodása  .   A

tengerek és tengerpartok  növényeinek és állatainak jellemzése. Táplálékláncok.

- Az élőlény és környezete, az élő és élettelen környezeti tényezők ismertetése.

- A tűrőképesség. Az életközösség. A kölcsönhatások az életközösségben. A táplálkozási

szintek, ezek jellemzői és egymáshoz való viszonya.  Táplálékpiramis. Anyagáramlás.

- Az élőlények rendszere. Linné, Darwin, Kitaibel Pál munkássága röviden.

- A rendszertani kategóriák.  A faj, az osztály és a törzs fogalma.

- A vírusok, a baktériumok, a moszatok, a gombák, a mohák, a harasztok jellemzése.

A nyitvatermők, a zárvatermők (egyszikűek, kétszikűek) ismertetése.



A  szivacsok,  a  csalánozók,  a  férgek  (gyűrűs  férgek),  puhatestűek  (csigák,  kagylók),

ízeltlábúak  (rákok,  rovarok,  pókok),  gerincesek  (halak,  kétéltűek,  hüllők,  madarak,

emlősök) ismertetése.

A tanult élőlények besorolása a megfelelő rendszertani kategóriákba.

Fizika

I. félév

Testek mozgása:

Út, idő, sebesség fogalmak

Egyenletes mozgás

Sebesség számítása, megtett út és a menetidő számítása

Változó mozgás, szabadesés

A dinamika alapjai:

A testek tehetetlensége

A tömeg és mértékegységei

Sűrűség fogalma és számítása

Mozgásállapot

Erő és erőfajták

Newton törvények I. és a III.

Lendület, munka, forgatónyomaték

Egyszerű gépek és csoportosításuk

Egyensúly az emelőn és a lejtőn

II. félév

Nyomás:

A szilárd testek nyomása



Hidrosztatikai nyomás

Közlekedőedények

Légnyomás

Arkhimédész törvénye

Testek úszása, lebegése, merülése

A hőtan:

A hőmérséklet és mérése

A hőterjedés fajtái

Termikus kölcsönhatás

Halmazállapot-változások

Energia, energia fajták, energiamegmaradás törvénye

Teljesítmény

Hatásfok

Kémia

I. félév

- A kémia szerepe a mindennapi életünkben

- Kísérletezés közben betartandó szabályok

- Alapvető laboratóriumi eszközök

- Halmazállapotok (szilárd, folyadék, gáz), jellemzőik

- Halmazállapot-változások, ezeket kísérő energiaváltozások

- Kémiai változások-fizikai változások megkülönböztetése

- Az égés, az égés fajtái

- Az anyagmegmaradás törvénye

II. félév

- Keverékek (levegő, ásványi szenek, kőolaj, földgáz)

- Vegyületek (víz, szén-dioxid)

- Elemek (szén, oxigén, hidrogén, nitrogén)



- Oldatok, tömegszázalékos összetétel

- Keverékek szétválasztása (ülepítés, szűrés, bepárlás, desztillálás, kristályosítás)

- Vizes oldatok kémhatása

- Az atom felépítése (atommag, elektronburok)

- A periódusos rendszer

- Anyagmennyiség

- Egyszerű ionok képződése

- Kovalens kötés kialakulása

- Fémes kötés

Földrajz

I. félév

 A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-

nagyobb  egységeiről  (a  földrészekről  és  a  világtengerről,  a  kontinensek  karakteres

nagytájairól  és  tipikus  tájairól,  valamint  a  világgazdaságban  kiemelkedő  jelentőségű

ország csoportjairól, országairól).

 Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és

törtvényszerűségeket.

 Tudják  példákkal  bizonyítani  a  társadalmi-gazdasági  folyamatok  környezetkárosító

hatását, a lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését.

 Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét

példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.

 Rendelkezzenek  a  tanulók  valós  képzetekkel  a  környezeti  elemek  méreteiről,  a

számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről.

 Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben.

II. félév

 Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi  megfigyelések

végzésére,  a  különböző  nyomtatott  és  elektronikus  információhordozókból  földrajzi

tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére.

 Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket.



 Legyenek  képesek  megadott  szempontok  alapján  bemutatni  földrajzi  öveket,

földrészeket, országokat és tipikus tájakat.

 Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a

logikai térképolvasás képességét.

 A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni.

Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben a

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

tantárgyak tanulása során is.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

I. félév

A nemzetállamok kora

- Az egységes német nemzetállam létrejötte. 

- Polgárháború az Egyesült Államokban. A megtorlás és a kiegyezés Magyarországon. 

- Magyarország fejlődése a dualizmus korában. 

- Az Osztrák–Magyar Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete.

-  A tudomány és a technika fejlődése, birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért, élet

a gyarmatokon

II. félév

Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében

- Az első világháború jellemzői és következményei Európában és Magyarországon. 

-  A trianoni országvesztés és következményei. 

- A  nagy  gazdasági  világválság  és  következményei  az  Egyesült  Államokban  és

Európában. 

-  Diktatúrák és diktátorok Európában. 9.5. A Horthy-korszak meghatározó vonásai és

jelentős politikusai. 

- A trianoni határon túli magyarság sorsa a két világháború között. 

-  A második világháború jellemzői és következményei. 

- Magyarország a második világháborúban. 

- A holokauszt Európában és Magyarországon.



Angol nyelv

I. félév

Témakörök

 Család, otthon

 Étkezés

 Idő, időjárás

 Öltözködés

 Sport

 Iskola

 Szabadidő, szórakozás

 Ünnepek

Nyelvtani fogalomkörök

 Befejezett jelen idő

 Igék harmadik alakja

 Egyszerű jövő idő (will)

 Birtoklás kifejezése múlt időben

 Irányok, helymeghatározás

 A melléknév fokozása

 Folyamatos múlt idő

II. félév

Témakörök

 Város, bevásárlás

 Utazás, pihenés

 Környezetvédelem

 Egészséges életmód – az orvosnál

 Múltunk és jövőnk

 Zene és művészetek

  Tudomány, technika

Nyelvtani fogalomkörök

 Befejezett jelen idő, időhatározók

 Időbeli viszonyok (how often, how long)



 Vonzatos igék

 Modalitás (képesség, engedélykérés, tanácsadás – segédigék használata)

 Kommunikációs eszközök: öröm, sajnálkozás, elégedettség, ígéret, szándék

 Személyes beállítódás – képesség, szükségesség, lehetőség, kötelezettség

 Régebben szokásos cselekvés kifejezése

Német nyelv

I. félév

Témakör

 Szünidő, nyaralás

 Számok 1000-ig

 A város, közlekedés, üzletek, épületek

 Ételek, italok vásárlása

 Foglalkozások, szakmák

Beszédszándékok és készségfejlesztés

Helyszínek meghatározása, közlekedési eszközök, égtájak, útleírás

Utazási szándék kifejezése, tervezés, utazás, vásárlás

Útleírás, útbaigazítás, jegyvásárlás

Érdeklődés mások foglalkozása iránt

II. félév

Témakör

 Napi rutin

 Idő kifejezése

 Lakás

 Hobbi

 Levelezés, nyomtatványok

Beszédszándékok és készségfejlesztés

Érzések kifejezése, napirend leírása, otthoni tevékenységek

Lakás lehetőségek, berendezés

Tudjon melléknevet fokozni, tulajdonságokat összehasonlítani

Tudjon formanyomtatványokat kitölteni, önállóan bemutatkozó levelet megírni



Pontos idő megkérdezése, kifejezése

Lakás, szoba, lakótér bemutatása

Tudjon szótár segítségével szöveget feldolgozni

Digitális kultúra

I. félév

 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. Főként a különféle háttértárak 

működésével legyen tisztában.

 Ismerje a szoftver típusokat. 

 Használja a tömörítést és a víruskeresést.

 Tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni.

 Tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 

elkészíteni.

II. félév

 Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni.

 Ismerje a táblázat formázásának alapvető funkcióit.

 Legyen tisztában a cellahivatkozás fogalmával.

 Alapfüggvények használata excelben.

 Tudjon bemutatót készíteni, áttünéseket, animációkat létrehozni.

 Legyen képes megkeresni a kívánt információt.

 Használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.

 Ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat.

 A könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes legyen önállóan releváns 

forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz.

Etika

I. félév



Témakörök: 

 Éntudat, önismeret

 Egyén és közösség; Helyem a családban

 Párkapcsolat és szerelem

Ismeretek:

- A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett 

képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára. 

- Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, 

nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

- Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire.

II. félév

-  Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek 

kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit. 

- Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja 

viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget.

-  Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket 

hozni. Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a 

társaiért. 

Vizuális kultúra

I. félév

- Művészettörténet (Barokk művészet, a 19. század művészete)

- Portré, karikatúra

- Érzelemábrázolás

- Dekorációs munka tervezése

II. félév

- Szögletes testek ábrázolása és árnyékolása

- Vetület, axonometria

- Játék a vonalakkal

- Drapéria

Technika és tervezés



I. félév

 Az energia felhasználása a történelmi korokban

 Ásványi energiahordozók

 Megújuló energiafajták

 Az információ átadás folyamata

 A műszaki kommunikáció

 Fémes anyagok és megmunkálásuk

 A műanyagok és alkalmazási lehetőségei

 A műanyagok fajtái 

II. félév

 Géprendszerek és szerkezeteik

 Egyszerű mechanizmusok 

 Belső égésű motorok működése

 A lakás fűtése és szellőztetése

 A korszerű konyha kialakítása

 Az élelmiszerek tárolása – a hűtőgép üzemeltetése

 Mélyhűtött- és félkész termékek használata

 A gépjárművek típusai – jellemzői, üzemanyagai, jellemző adatai

Ének-zene

I. félév

Énekes dalanyag 

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

 Erkel-Kölcsey: Himnusz, Által mennék én a Tiszán…, Sárgul már a fügefa levele…, 

Gerencséri utca…, Tisza partján mandulafa…, Hej, halászok, halászok…, Estét 

harangoznak a toronyba…, 

Népzene

 A népdalelemzés szempontjai, a népdalok jellemzőinek ábrázolása.

 A népballada. A balladák csoportosítása leggyakoribb témájuk szerint, műfaji 

sajátosságaik.

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet



 Ritmika: nyújtott-éles ritmus, szinkópa, triola; a 6/8-os ütemmutató

 Hangközök: a szext hangköz (k6, N6) felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése.

 Hangsorok: dúr és moll hangsorok 2#-2b-ig (D-dúr, h-moll; B-dúr, g-moll) kottaképről 

történő olvasása, a módosító jelek értelmezése kottakép alapján, tanult dallamok 

éneklése betűkottáról és kottakép alapján segítséggel. 

II. félév

Énekes dalanyag 

 Az alábbi tanult dalok, zeneműtémák stílushű, szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése 

egyénileg emlékezetből:

 Ó, mely sok hal…, Sej, besoroztak…, Szegény vagyok…, Erdők, völgyek, szűk 

ligetek…, A csornai Hajas Gyula út… Magasan repül a daru…; Nemzetőr-dal,  Most 

szép lenni katonának, Meghalt a cselszövő, Liszt: Hajnalozó (felső szólam) Verdi: 

Rabszolgák kórusa, Schubert: A pisztráng, Chopin: Aranyosom…Verdi: Bevonulási 

induló,  Muszorgszkíj, Egy kiállítás képei –Séta téma

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet

 Ritmika: kis nyújtott és éles ritmus, szinkópa, triola, „bokázó” ritmus; tanult dal 

ritmizálása kottából.

 Hangközök: a szeptim hangköz (k7, N7) felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése.

Zeneirodalom

 Zenetörténeti kor: romantika. Romantikus műfajok felsorolása, stílusjegyek 

megfogalmazása, ismertetése.

 Zeneszerzők: Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Schubert, Verdi, Wagner.

 Műfajok: népies műdal, verbunkos, rapszódia, programzene, szimfonikus költemény, 

romantikus dal, nemzeti opera. Erkel Ferenc Bánk bán c. operájának tartalma 

emlékezetből.

 Zenekar: a romantikus nagyzenekar.

 Előadási jelek: tempójelzések (tempo giusto, andante, moderato, allegro vivace) és 

dinamikai jelek (pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, decrescendo) a tanult dalokhoz és a 

meghallgatott zeneművekhez kapcsolódva.



Testnevelés és sport

I. félév

Atlétika

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés,

futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés)

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot;  tudatosuljon,  hogy a három

vezényszó elhangzásakor  milyen mozdulatokat  kell  végrehajtani  ( Rajthoz!  Vigyázz!

Rajt!)

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét;

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m)

- tudja  végrehajtani  a  távolugrást  guggoló  technikával  ugrósávból  ugrólábról

elrugaszkodva, majd páros lábra,  guggolásba érkezve,  gyakorolja be a távolugráshoz

szükséges roham kialakítását;

- sajátítsa  el  a  váltófutást  kétkezes  váltás  technikáját  alkalmazva,  váltózónában  és

segédjel segítségével;

Teljesítendő szintek:

60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp

800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp

Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780m

Kosárlabda

- ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait;

- megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás;

- ismerje a védőmunka alapvető technikája;

- átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás);

- folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labdavezetés)

- kapott labdával fektetett dobás végrehajtása leütés nélkül;

II. félév

Torna



- tudjon önállóan 10 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani;

- gurulóátfordulás  előre  guggolásból  guggolásba,  terpeszállásból  guggolásba,

terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba;

- repülő gurulóátfordulás;

- mérlegállás 3 mp-ig;

- tarkóállás 3mp-ig

- kézen átfordulás oldalra (cigánykerék)

- fejenállás;

- kézenállás;

- tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani;

Atlétika

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés,

futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés)

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot;  tudatosuljon,  hogy a három

vezényszó elhangzásakor  milyen mozdulatokat  kell  végrehajtani  ( Rajthoz!  Vigyázz!

Rajt!)

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét;

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m)

- tudja  végrehajtani  a  távolugrást  guggoló  technikával  ugrósávból  ugrólábról

elrugaszkodva, majd páros lábra,  guggolásba érkezve,  gyakorolja be a távolugráshoz

szükséges roham kialakítását;

- sajátítsa  el  a  váltófutást  kétkezes  váltás  technikáját  alkalmazva,  váltózónában  és

segédjel segítségével;

Teljesítendő szintek:

60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp

800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp

Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780m

8. évfolyam

Magyar irodalom



I. félév

A Nyugat irodalmából

- A  Nyugat  szerepe  a  szellemi  életben.  Szépirodalmi  alkotások,  esszék,  stílusjegyek.

Fogalmak: impresszionizmus, szimbolizmus, táj és líra 

- Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth

Árpád, Karinthy Frigyes, Szabó Lőrinc, József Attila, Radnóti Miklós, Weöres Sándor,

Nemes Nagy Ágnes tankönyvben szereplő művei

Lírikusok

- Pilinszky  János,  Nagy  László,  Áprily  Lajos,  Kányádi  Sándor  tankönyvben  szereplő

művei

II. félév

Epika

- A XX. századi regény és a novella. 

- Örkény István, Sütő András, Szabó Magda, Lázsár Ervin tankönyvben szereplő művei

Dráma

- A dráma

- Tragédia, komédia, színmű

- William Shakespeare: Rómeó és Júlia

Memoriter, kötelező olvasmányok

- A memoritereket illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat tanító pedagógusnál.

- Kötelező olvasmányok:

o Móricz Zsigmond – Pillangó

o Szabó Magda - Abigél

Magyar nyelv

I. félév

A mondat fajtái:

- a kommunikációs tartalom és a beszélő szándéka szerint



- szerkezetük szerint

- logikai minőségük szerint

Az alárendelő összetett mondatok, fajtáik, ábrázolásuk

Főmondat, mellékmondat; utalószó, kötőszó

II. félév

A mellérendelő összetett mondatok fajtái, ábrázolásuk, kötőszavaik

Az írásjelek, az idézés

Anyanyelvünk története

 A magyar nyelv típusa

 Köznyelv

 Nyelvjárások

 Csoportnyelvek

Matematika

Gondolkodási módszerek:

- Halmazba rendezés, halmazműveletek (részhalmaz, közös rész, egyesítés)

- Logikai állítások igazságának eldöntése, logikai műveletek

- Elemek kiválasztása, sorba rendezése

Számelmélet, algebra:

- Műveletek racionális számokkal, műveletek sorrendje

- Hatványozás, műveletek hatványokkal

- 10 egész kitevőjű hatványai

- Mértékegységek használata, átváltása

- Számok négyzete, négyzetgyöke, nem racionális számok

- Arány, arányos osztás, egyenes arányosság, fordított arányosság

- Százalékszámítás, összetett feladatok

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben

- Algebrai kifejezések átalakítása (zárójel felbontása, összevonás, szorzás egytagú 

kifejezéssel, szorzattá alakítás

- Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása

Függvények:



- Halmazok közötti hozzárendelés, függvények ábrázolása

- Lineáris függvények grafikus képe (egyenes arányosság)

- Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása.

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése, értéktáblázat készítése

Geometria:

- Háromszögek osztályozása

- Háromszögek nevezetes vonalai (oldalfelező merőleges, szögfelező, súlyvonal, 

magasságvonal, középvonal

- Háromszögek szögei, kerülete, területe

- Négyszögek fajtái, tulajdonságaik, kerületük, területük számítása

- Háromszögek, négyszögek szerkesztés

- Egybevágósági transzformációk

- Párhuzamos szárú szögek, alkalmazásuk

- Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger, gömb felszíne, térfogata

- Pitagorasz tétel és alkalmazása

- Középpontos kicsinyítés, nagyítás 

Statisztika, valószínűség:

- Adatok gyűjtése, rendszerezése, grafikonok készítése

- Számtani közép, módusz, medián meghatározása

- Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése

Biológia és egészségtan

I. félév

- Az ember testét felépítő biológiai egységek, ezek egymáshoz való viszonya

- A sejtalkotók

- Az emberi szövetek és ezek jellemzése

- Az  ember  bőre.  A  bőr  rétegei,  szövetei,  ezek  felépítése,  működése.  Faggyúmirigy,

verejtékmirigy, szőrszál, köröm elhelyezkedése, szerepe, működése. A bőr egészsége,

gondozása, leggyakoribb betegségei, azok kezelése



- Az ember mozgási szervrendszere. A csontváz csontjai, csontkapcsolódások, a csontok

szerkezete. Az izmok felépítése, működése. Izomláz. A mozgás fontossága életünkben.

Mozgásszervi sérülések, elváltozások, ezek kezelése.

- A  táplálkozási  szervrendszer  felépítése.   A  szervek  elhelyezkedése,  felépítése,

működése.  A  tápanyagok.  Az  egészséges  táplálkozás.  Az  emésztő  szervrendszer

betegségei. Az alkohol hatásai

- Az  ember  légzése.  A  légző  szervrendszer  felépítése.  A  szervek  elhelyezkedése,

felépítése, működése. A légző mozgások. A légző szervrendszer kapcsolata a keringési

rendszerrel. A dohányzás.

II. félév

- A keringési szervrendszer felépítése.  A vér. A vér alkotóelemeinek jellemzése,  ezek

szerepe. A vércsoportok. A keringési szervrendszer szervei (szív, verőerek, gyűjtőerek,

hajszálerek) jellemzése. A nagy- és a kisvérkör. A nyirokkeringés. A vérzések típusai,

ezek ellátása. A keringési rendszer és a vér betegségei. Ezek lehetséges megelőzése.

- A kiválasztási szervrendszer felépítése. A szervek elhelyezkedés, felépítése, működése.

A kiválasztó szervrendszer betegségei.

- Az  idegsejtek  felépítése,  részei.  Az  ingerület  vezetése.  Az  idegsejtek  típusai.  Az

idegrendszer működései. 

- A szem. Felépítése, részei és ezek működése. A szem egészsége. A látás folyamata.

- A fül. Felépítése, működése. Egészsége. A hallás folyamata.

- A kémiai érzékszervek. és a bőr, mint érzékszerv.

- Az idegrendszer felépítése, szervei, ezek elhelyezkedése, felépítése, működése.

- A drogok hatásai.

- A hormonrendszer.  Belső elválasztású mirigyek. A legismertebb hormonok és hatásuk.

- A  férfi  szaporító  szervrendszer  felépítése.  A  szervek  elhelyezkedése,  felépítése,

működése.

- A  női  szaporító  szervrendszer  felépítése.  A  szervek  elhelyezkedése,  felépítése,

működése.

- A szexualitás. Nemi úton terjedő betegségek. A fogamzás, a fogamzásgátlás. A méhen

belüli fejlődés.

Fizika

I. félév



Elektromosság és mágnesesség

Mágneses alapjelenségek 

Elektromos alapjelenségek 

Az elektromos áram és az elektromos áramkör 

 Az elektromos áram hatásai. Az áramerősség 

 Az elektromos mező energiája. Az elektromos feszültség 

Ohm törvénye. Az ellenállás 

 Az elektromágnes és alkalmazásai 

 Az elektromos teljesítmény 

 Az elektromos munka 

 Az elektromos energia

II. félév

Fénytan, csillagászat:

A fény terjedése 

 A fényvisszaverődés 

A fénytörés  

A síktükör képalkotása 

 A homorú és a domború tükör 

 A gyűjtőlencse és a szórólencse 

Optikai eszközök gyakorlati alkalmazásai 

 A szem és a látás 

 A fehér fény színekre bontása. 

 Fényforrások

Az égitestek látszólagos mozgása

 A Naprendszer szerkezete 

 Az infravörös és az ultraibolya fény 

 A teljes elektromágneses színkép

Kémia



I. félév

- Levegő összetevői: nemesgázok, oxigén, ózon, nitrogén, szén-dioxid

- Hidrogén, víz, hidrogén-peroxid

- Vizes oldatok kémhatása, savak, lúgok

- Klór, sósav, hypo

- Kén, kén-dioxid, kénsav

- Salétromsav, ammónia

- Foszfor, foszforsav

- Szén (grafit, gyémánt), szén-monoxid, szén-dioxid, szénsav

- Szilícium, homok, szilikátok

II. félév

- Szénhidrátok (cukrok keményítő, cellulóz) előfordulása, biológiai szerepük

- Fehérjék biológiai szerepe (aminosavak)

- Zsírok, olajok elemi összetétele, tulajdonságaik

- Alkoholok, szerves savak

- Nátrium, konyhasó, lúgkő, sziksó

- Kalcium, égetett mész, oltott mész, mészkő, gipsz

- Magnézium, magnézium-oxid, magnézium-karbonát

- Alumínium, alumíniumgyártás, alumínium-oxid, alumínium- hidroxid

- Vas, vas- és acélgyártás, vas-oxidok, rozsdásodás

- Fémek a hétköznapokban (réz, ezüst, arany, higany)

Földrajz

I. félév

- Legyen  átfogó  ismeretük  földrészünk,  azon  belül  a  meghatározó  és  a  hazánkkal

szomszédos országok természet- és társadalomföldrajzi sajátosságairól

- Lássak  azok  térbeli  és  történelmi  összefüggéseit,  érzékeljék  a  földrajzi  tényezők

életmódot meghatározó szerepét.

- Birtokoljanak  reális  ismereteket  a  Kárpát-medencében  fekvő  hazánk  földrajzi

jellemzőiről,  erőforrásairól  és  az  ország  gazdasági  lehetőségeiről  az  Európai  Unió

keretében.



- Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségével.

- Legyenek  képesek  alapvető  összefüggések,  tendenciák  felismerésére  és

megfogalmazására  az  egyes  földrészekre  vagy  országcsoportokra,  tájakra  jellemző

természeti  jelenségekkel,  társadalmi-gazdasági  folyamatokkal  kapcsolatban,  ismerjék

fel  az  egyes  országok,  országcsoportok  helyét  a  világ  társadalmi-gazdasági

folyamataiban.

- Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének

időbeli változásait.

II. félév

- Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban.

- Ismerjék  hazánk  társadalmi-gazdasági  fejlődésének  jellemzőit  összefüggésben  a

természeti erőforrásokkal.

- Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy

regionális folyamatokkal függenek össze.

- Tudják  példákkal  bizonyítani  a  társadalmi-gazdasági  folyamatok  környezetkárosító

hatását, a lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését.

- Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre.

- Alakuljon  ki  bennük  az  igény  arra,  hogy későbbi  életük  folyamán  önállóan  tovább

gyarapítsák földrajzi ismereteiket.

Történelem 

I. félév

Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében

- A hidegháború: az Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedése. 

-  A kettéosztott Európa. 

- A harmadik világ, az arab–izraeli konfliktusok. 

-  A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői Magyarországon. 

- 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. 

-  A Kádár-korszak jellemzői (a megtorlástól a rendszer bukásáig). 

-  A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. 

- A szomszédos országokban élő magyarság sorsa.

II. félév



A globalizálódó világ és Magyarország

- Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

-  A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 

-  Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, 

klímaváltozás. 

-  Az Alaptörvény, a jogállamiság intézményei a mai Magyarországon. 

-  A gazdasági élet területei és a munka világa. 

-  A magyarországi nemzetiségek és kisebbségek kultúrája, a roma/cigány népesség 

helyzetének változásai. 

-  A szomszédos országokban élő magyarság sorsa a szovjet blokk felbomlása után.

Angol nyelv

I. félév

Témakörök

 Család, otthon

 Étkezés

 Idő, időjárás

 Öltözködés

 Iskola

 Szabadidő, sport, szórakozás

 Ünnepek

Nyelvtani fogalomkörök

 Present perfect

 Passive (present)

 Összetett kérdőszavak (how long, how often)

 Szövegösszetartó eszközök, kötőszavak 

 Egymást követő események leírása 

 Feltételes mód I.
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Témakörök



 Természet, állatok

 Ünnepek

 Város, bevásárlás

 Utazás

 Otthon

 Média 

 Kommunikáció

Nyelvtani fogalomkörök

 Passive past

 Conditional II.

 Feltételes mód II.

 Vonzatos igék

 Gerund

 Kommunikációs eszközök (információcsere, dicséret, elégedettség, bizonyosság)

 Elbúcsúzás, megszólítás baráti levélben

 Tanácsadás (should)

Német nyelv
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Témakör

- Mindennapi tevékenységek

- Ország ismeret

- Életmód

- Média

Beszédszándékok és készségfejlesztés

- Tudja használni a visszaható igéket.

- Tudjon alá- és mellérendelő mondatokat írni és mondani.

- Tudjon néhány mondatot a célnyelvi országokról elmondani, leírni.

- Tudjon egészségével kapcsolatos kérdésekre válaszolni.

- Tudjon orvos –beteg szituációban információt kérni és adni.

- Tudjon az adott témákban néhány mondatban önállóan beszélni.



- Tudjon szóban képről rövid leírást adni.
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Témakör

- Utazás

- Étterem

- Jövőbeli tervek

Beszédszándékok és készségfejlesztés

- Tudjon a pályaudvaron információt kérni, jegyet vásárolni. 

- Tudjon repülőgépre jegyet foglalni, pénzt váltani. 

- Ismerje és alkalmazza a nyaraláshoz kapcsolódó kifejezéseket, szókincset.

- Tudjon szobát rendelni, információt kérni és adni a szállodában. 

- Tudjon szállodai szolgáltatásokat megrendelni.

- Tudjon célokat, terveket megfogalmazni, jövőbeli kívánságokat megfogalmazni.

- Tudjon telefonon információt adni magáról.

- Tudjon minden tanult témában spontán reagálni, néhány mondatban megnyilvánulni, 

helyzeteket véleményezni.

Informatika

I. félév

 Ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen 

képes tenni a függőség kialakulása ellen.

 Ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit.

 Operációs rendszert tudja személyre szabni, beállítani.

 Biztonsággal használja a fájlkezelő, vírusirtó és tömörítő programokat.

 Önállóan legyen képes a tanult feladattípusok megvalósítására.

 Tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 

elkészíteni.

 Tudjon a levélhez borítékot készíteni. Legyen tisztában a hasáb és az élőfej/élőláb 

fogalmával.

 Tudjon önállóan excel táblázatot létrehozni.
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 Ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit excelben.

 Tudjon használni speciális függvényeket. Legyen képes adatait rendezni és több 

munkalapra áthelyezni.

 Legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra.

 Tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait.

 Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat.

 Ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit.

 Ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást. (Google drive, Skydrive, Gmail, Writely, 

Spreadsheet, Presently, Microsoft Outlook)

 Legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.

 A választott forrásokat képes legyen alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban.

Etika

I. félév

Témakörök:

- A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban

- A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő

- Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére

Ismeretek:

-  Kialakultak benne az európai identitás csírái. 

- Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.

-  Érti  a  szabályok  szerepét  az  emberi  együttélésben,  s  e  belátás  alapján  igyekszik

alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi

szabályoknak.

II. félév

- Van  elképzelése  saját  jövőjéről,  és  tisztában  van  vele,  hogy  céljai  eléréséért

erőfeszítéseket kell tennie. 

- Életkorának  megfelelő  szinten  tisztában  van  vele,  hogy  minden  döntés  szabadsága

egyúttal felelősséggel is jár. 



- Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának

megőrzésére. Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.

-  Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.  Tudja, hogy

ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik  meg, ami konfliktusok

forrása lehet. 

Rajz és vizuális kultúra

I. félév

- Művészettörténet (A modern művészeti irányzatok a szecessziótól az op-art-ig)

- Szecessziós ékszer tervezése

- Színtani ismeretek

- Önjel tervezése

- Drapéria rajza
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- Álom-kép készítése

- Mozgásábrázolás – emberi mozdulat 

- Textilterv

- A perspektív ábrázolás (egyiránypontos, kétiránypontos)

- Jel, embléma tervezése

Technika

I. félév

 Megújuló energiaforrások

 Nem megújuló energiaforrások

 A villamos energia előállításának módjai – környezetbarát rendszerek

 A lakás vízellátó rendszere

 Műszaki kommunikáció

 Szabályozás és vezérlés

 Önműködő rendszerek

 A gépjárművek üzeme

II. félév

 Korszerű berendezések a gépjárművekben

 Az információ fejlődése



 Logikai áramkörök

 Korszerű informatív rendszerek – GPS működése

 Csúcstechnológia a konyhában

 Reformkonyha

 Útitervek összeállítása

 Térinformatika a környezetben

Ének-zene
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Énekes dalanyag 

- Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből:

- Erdő mellett estvéledtem… Föltámadott a tenger,  Halleluja ma  nagy nap van,   Glória

szálljon a mennybe fel, Dona nobis pacem,   

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet

- Ritmika, hangközök, hangsorok: a 8 év anyagának összefoglalásaként könnyű dallamok,

ritmusok olvasása, írása 2#-2b-ig szolmizálva és ABC-s névvel önállóan.
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Énekes dalanyag 

- Zenei olvasás-írás, zeneelmélet Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése 

egyénileg emlékezetből:

- L Októbernak, októbernak elsején…, ,A citrusfa levelestől, ágastól…, Elindultam szép 

hazámból…, Röpülj, páva, röpülj…, Este jő, szürkül bé…, Énekeljünk,…, Gyere 

rózsám este guzsalyasba…, A karádi faluvégen…, etörött a bécsi torony teteje,  

Hazafelé,  Gaudeamus igitur, Elmegyek, elmegyek… Bricskán járok (felső szólam), 

Sztravinszkij. Petruska- Orosz tánc, Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell 

témára

Testnevelés és sport



I. félév

Atlétika

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés,

futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés)

- ismerje a vágtafutás és a tartós futás technikájának alapvető eltéréseit;

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani (Rajthoz! Vigyázz! 

Rajt!)

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét;

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m)

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 

elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz 

szükséges roham kialakítását;

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és 

segédjel segítségével;

Teljesítendő szintek:

60m-es síkfutás: fiúknál 10,2mp; lányoknál 10,8mp

800m-es síkfutás fiúknál 3:40mp; lányoknál 3:55mp

Cooper futás fiúknál 2150m; lányoknál 1790m

Kosárlabda

- ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait;

- megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás;

- ismerje a védőmunka alapvető technikája;

- átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás);

- folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labdavezetés)

- oldalról érkező labdával fektetett dobás egy labdaleütéssel;
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Torna

- tudjon önállóan 10 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani;



- gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, 

terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba;

- repülő gurulóátfordulás;

- mérlegállás 3 mp-ig;

- tarkóállás 3mp-ig

- kézen átfordulás oldalra (cigánykerék)

- fejenállás;

- kézenállás;

- tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani;

Atlétika

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés,

futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés)

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! 

Rajt!)

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét;

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m)

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 

elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz 

szükséges roham kialakítását;

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és 

segédjel segítségével;

Teljesítendő szintek:

60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp

800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp

Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780m




