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H Á Z I R E N D  
 

 

Mely a Komáromi Dózsa György Általános Iskola  

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza 

a magasabb jogszabályok előírásai alapján 

 
B e v e z e t ő  

 

A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára, az iskolával jogvi-

szonyban nem lévő,de az intézmény létesítményeit jogszerűen használó személyre és a szülő-

re terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötele-

zettségeket. A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy 

a tanulók jól érezzék magukat az iskolában, képességeiknek megfelelően tanulhassanak és 

tanuljanak, korszerű oktatásban részesüljenek. A házirend a diákság érdekében olyan szabá-

lyokat is rögzít, amelyek az iskolai hagyományok őrzését is szolgálják, és ezáltal a tanuló 

szellemi és lelki gyarapodását is segítik. A házirend kialakításában, aktuális módosításában és 

betartásának ellenőrzésében a diákok képviselői a nevelőtestülettel közösen vesznek részt, a 

Szülői Szervezet véleményét, észrevételeit figyelembe véve. 

 

1. Az iskola házirendje 

 

1.1. A házirend célja és feladata 

 

 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

 A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az is-

kolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közössé-

gi életének megszervezését. 

 

1.2. A házirend hatálya 

 

 A házirend előírásait be kell tartani az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 

az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

. 

 A házirend előírásai azokra az iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül 

szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az is-

kola szervez, és melyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét 

. 

 A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betar-

tani a házirend előírásait. 

2. A házirend nyilvánossága 

 A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, va-

lamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 



Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

OM: 031824 

4 

2903. Komárom, Koppány vezér út 77-79. 

 

 A házirend egy – egy példánya megtekinthető 

 az iskola irattárában; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 az intézményvezetőnél; 

 az iskola szülői szervezet (közösség) vezetőjénél, 

 az intézmény honlapján, 

 A házirend egy kivonatos példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek 

át kell adni, érdemi változás esetén a szülőt, tanulót értesíteni kell. 

 A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait min-

den tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük. 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

 A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, 

intézményvezető-helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó 

óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

2. A tanulók felvétele, tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése 

3.1. A tanulói jogviszony keletkezése: A szülő a meghirdetett időpontban - köteles be-

íratni tanköteles gyermekét a lakóhely szerint illetékes vagy az általa választott iskola 

első évfolyamára. Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor:  

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, 

 a gyermek személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazol-

vány 

A tanuló átvételére a tanítási év során a nyelvi feltételek (angol, német), osztálylét-

számok figyelembe vételével bármikor lehetőség van. 

3.2.  A tanulói jogviszony megszűnése: 

 a tanulót másik iskola átvette, az átvétel alapján, 

 általános iskola tanulmányait befejezte, 

 tankötelezettség utolsó éve, szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanu-

ló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni. 

3.3. Magántanuló 

A tankötelezettség, ha a tanuló számára nem hátrányos szülő kérelmére magántanuló-

ként is teljesíthető. (ld. 2011. CXC. 45§ (5-6.) 
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Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályza-

tának megállapításáról akkor is, ha a szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás kere-

tében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmá-

nyait. 

3.4. Tanulói jogviszony külföldi tartózkodás esetén 

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön, tankötele-

zettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanulmányok kül-

földön történő folytatását a gondviselő szülőnek írásban kell bejelentenie az iskola in-

tézményvezetőjének, ha a tanuló már tanulói jogviszonnyal rendelkezik az iskolában. 

Az állandó lakhellyel rendelkező tanulónak a külföldi tanulmányok alatt szünetel a ta-

nulói jogviszonya, de az iskola nyilvántartásában szerepel. A külföldi távollét tartamá-

ra a szülő létesíthet magántanulói jogviszonyt az iskolával. 

A tankötelezettség magántanulóként is teljesíthető. A külföldre távozó tanuló magán-

tanulói státuszt is kérvényezhet. Ebben az esetben a tanulói jogviszony nem szünetel, a 

tanuló magyar iskolában teljesíti a tankötelezettségét, de általában külföldön is jár is-

kolába. 

3.5. Sorsolás rendje 

A felvétel a jelentkezés sorrendjében történik. Elsősorban a körzetbe tartozó tanulókat, 

az ide járó tanulók testvéreit, illetve az iskolában dolgozók gyermekeit kell felvenni. 

Az osztályba sorolás az első évfolyamon a beiratkozás sorrendjében történik, felsőbb 

évfolyamokban az osztályba sorolásról az iskola igazgatója dönt. 

Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érin-

tett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. 

A  s o r s o l á s  m e n e t e :  

 A sorsolás lebonyolításának menetéről jegyzőkönyv készül, amely rögzíti a 

sorsolás minden mozzanatát, és amelyet a Sorsolási Bizottság tagjai aláírásuk-

kal hitelesítenek. A Sorsolási Bizottság három tagú és a szülői szervezet is 

képviselteti magát. 

 A sorsolás megkezdése előtt az érintett szülőket tájékoztatni kell a sorsolás 

időpontjáról és helyszínéről. 

 Az iskola igazgatójához érkezett kérelmeket jelölés nélkül zárt borítékban a je-

lenlevők előtt a sorsolási urnába kell helyezni. 

 A sorsolási urnából a jelenlevő érintett szülők közül egy önként vállalkozó, en-

nek hiányában a Sorsolási Bizottság egy tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól 

hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét. Mindez addig 

folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődtek. 

 A sorsolás végén újból fel kell olvasni a kihúzott neveket, és azokat is, ame-

lyek nem kerültek kisorsolásra. Meg kell kérdezni a jelenlevőktől, hogy észlel-

tek-e a sorsolás alatt szabálytalanságot, zavaró körülményt. 

 A sorsolás után az érintett szülőket írásban értesítjük a sorsolás eredményéről. 

 Az elutasítással kapcsolatos döntést határozatba kell foglalni. 
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A felvételi elutasítás az iskola intézményvezetőjének egyszemélyi hatásköre. Erre ak-

kor kerül sor, ha az osztályok létszáma eléri a köznevelési törvényben meghatározott 

létszámot, vagy az osztály pedagógiai helyzete indokolja a felvétel elutasítását. A szü-

lő fellebbezési jogával élhet elutasítás esetén. A fellebbezést az iskola igazgatójának 

kell benyújtani. A döntési kompetencia az iskola intézményvezetőjét illeti meg. 

A felvételi eljárás a befogadó nyilatkozat kitöltésével, a szülő írásos értesítésével zá-

rul. 

4. A tanulók jogai és kötelességei  

A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és 

kollektív jogait. 

Jogok és kötelességek, a házirend szabályainak betartása a tanulóra az iskolába történő  

beiratást követő első tanítási naptól mindaddig vonatkoznak, amíg tanulmányait az is-

kolában be nem fejezi. 

 

A tanuló joga, hogy: 

 az intézményben biztonságosan és egészséges környezetben neveljék és oktas-

sák, 

 a tanulmányi időben megfelelő pihenőidőt biztosítsanak számára, 

 a szabadidőt hasznosan töltse el, 

 napi rendszeres testmozgást végezzen  

 védelmet biztosítsanak számára fizikai és lelki erőszakkal szemben, 

 képességeinek és tehetségének megfelelő nevelésben és oktatásban  

 részesüljön, 

 részt vegyen tehetséggondozásban, felzárkóztatásban, 

 részt vehessen az iskola által szervezet tanórán kívüli foglalkozásokon és szel-

lemiségének megfelelő iskolán kívüli tevékenységben, 

 az iskola eszközeit, létesítményeit használja, 

 napközis ellátásban részesüljön, 

 igénybe vehesse az étkezési lehetőségeket, 

 családja anyagi helyzetétől függően a szülő kérelmére kedvezményes étkezést, 

tankönyvellátást kapjon, 

 sérelmének orvoslásáért az iskola vezetőségéhez fordulhat. 

Tanulóink kötelessége, hogy: 

 Pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szerve-

zésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  

 Ilyen feladatnak minősül a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalko-

zások, rendezvények, tanítási órák előkészítése. 
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5. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

 A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a ne-

velőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait 

vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rend-

kívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbanással történő fenye-

getést) vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának – amennyiben ezt állapota 

lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakor-

lásában; 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbanással történő fenye-

getés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, vala-

mint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabá-

lyok: 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; 

 a sportfoglalkozásokon a tanuló – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfel-

szerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, mele-

gítő) kell viselniük; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, 

lógó fülbevalót. 

 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben isko-

laorvos és iskolai védőnő biztosítja.  

 Az iskolaorvos az iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban 

van jelen. (oltások, egészségügyi szűrővizsgálatok.) 

 Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egész-

ségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat: évente egyszer 

 általános szűrővizsgálat évente egyszer 

 szemészet: évente egy alkalommal; 

 Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát az éves 

terv szerint. 

 Az iskola területén és annak 30 méteres körzetében tilos a dohányzás! 
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6. A tanulók és szülők tájékoztatása 

 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tud-

nivalókról 

 az iskola intézményvezetője 

o az iskola diákönkormányzati vezetőségi ülésén legalább félévente 

o az előtérben elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők fo-

lyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban 

tájékoztatják. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségé-

vel, nevelőivel. 

 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális fel-

adatokról 

 az iskola igazgatója 

o a szülői szervezet választmányi ülésén minden tanév elején 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják 

 A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: 

 Szóban: 

o a családlátogatásokon, 

o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadó óráin, 

o a nyílt tanítási napokon, 

o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

 A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait a tájékoztató füzetben 

és ellenőrzőn keresztül, valamint a honlapon tüntetjük fel. A tájékoztatót és az el-

lenőrzőt a tanulónak minden órára vinni kell. A szülő a bejegyzéseket kézjegyével 

lássa el. 

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségé-

vel, nevelőivel. 

7. Az iskola működési rendje 

 Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 06.00 órától este 20.00 

óráig vannak nyitva. 
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 Az iskolában tartózkodó gyerekek felügyeletét az iskola reggel 07.15 órától a tanítás 

végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére, a jogszerű tartózkodás tartamára 

biztosítjuk. 

 Az iskolában a tanulóknak reggel 07.30 óra és 07.45 óra között kell megérkezniük. 

 Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

1. óra:    8.00. –   8.45. 

2. óra:    9.00. –   9.45. 

3. óra:  10.00. – 10.45. 

4. óra:  11.00. – 11.45. 

5. óra:  12.00. – 12.45. 

6. óra:  12.55. – 13.40. 

 Az első főétkezés ideje: 12.00 óra, a második: 12.45, a harmadik: 13.45. 

 

 A tanulóknak reggel 07.15 óra és 07.45 óra között, valamint az óraközi szünetekben – 

kivéve a második szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügye-

letes nevelő utasítása alapján a tantermekben, illetve a folyosón gyülekeznek. 

 A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben és az in-

tézmény étkezőjében étkeznek. 

 Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes 

nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. 

 A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kéré-

sére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető 

helyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rend-

kívüli esetben az iskolából való távozásra az intézményvezető vagy az intézményveze-

tő helyettes adhat engedélyt. Külföldi útra, hosszabb időtartamra az intézményvezető 

adhat engedélyt. 

 A tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos kilépővel engedélyez-

hetik. 

 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 08.00 

óra és 15.30 óra között. 

 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend sze-

rint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és azt a 

szünet megkezdése előtt a szülők, tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola intézményvezetője adhat. 

 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől enge-

délyt kaptak. 

 Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését délelőtt az ügyeletes el-

lenőrzi, délután az iskolatitkár, illetve a megbízott személy biztosítja.  
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8. A tanulók tantárgyválasztása 

 

 Az intézményvezető minden évben elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően köz-

zéteszi a választható tantárgyak listáját és az azokat oktató pedagógusok nevét. 

 Minden év május 20-ig fel kell mérni milyen szabadon választható tanórán és melyik 

egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, - vagy kötelező erkölcstan órán kíván-e 

részt venni. 

 A jelentkezést és a lemondást írásban kell megtenni a szülőnek. 

9. A tanulók mulasztásának igazolása 

 A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról iga-

zolni kell. 

 A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol 

az iskolából. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mu-

lasztás okát az osztályfőnöknek. 

 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon be-

lül 

 Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

 A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja tá-

volmaradását. 

 Igazolatlan hiányzás esetén a 20/2012. évi EMMI rendelet 51.§ 3-5. bekezdés szerint 

járunk el. 

 Ha a tanuló a tanórai foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, késik, (amit igazolnia 

kell), a késések összeadhatók, és amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás ide-

jét, a késés egy igazolt, vagy egy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem 

zárható ki a tanóráról. 

 Egyéni elbírálás alapján a nevelőtestület külön év elején dönt (busz közlekedés) az is-

kolába való érkezésről. 

10. Térítési díjra, a tanuló által előállított termékre vonatkozó díjazás szabályai 

 Intézményünkben a térítési díj fizetésére vonatkozóan a 229/2012. Korm. rendelet 

34.§ és 35.§ 36.§ előírásait vesszük figyelembe.  

 Intézményünkben tanuló által előállított termék, melyet az iskola értékesítene és bevé-

telhez jutna nincs. 

11. Tankönyvtámogatás 

 Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai 

könyvtár állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szüksé-

ges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatáro-

zott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 
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 A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az intéz-

ményvezető által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az intézményvezető tájékoztat-

ja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrende-

lést a szülői szervezet véleményezze. Az intézményvezető elektronikus formában 

megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos 

egyetértő nyilatkozatát. 

12. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az 

iskolai rendezvények előkészítésében  

 Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek 

 osztályonként két – két hetes, 

 folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek, 

 tantárgyi felelősök. 

 A hetesek megbízatása egy – egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A 

hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a terem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta 

stb. az órát tartó nevelő utasítása szerint.) 

 a szünetben a termet kiszellőztetik, 

 a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik, 

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére.  

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, 

 ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg a tante-

rembe, értesíti az igazgatóságot, 

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 

 A hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulók az óraközi a folyosókon tanulói ügyeletet 

látnak el. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat osztja be. A tanulói 

ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, fel-

ügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók 

magatartására. 

 Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantár-

gyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, az órához szükséges eszközök 

biztosítását. 

 Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezá-

rásában a rendezvény megszervezésében felelős tanulóközösség tagjainak közre kell 

működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az 

iskolai munkaterv tartalmazza. 
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 Ünnepélyeken fehér ing, blúz, sötét alj, nadrág az előírás. Tanórákon a tanulók ruháza-

ta legyen mértéktartó, lehetőség szerint ne legyen kihívó. 

13. Tanórán kívüli foglalkozások, azok rendje 

 Az iskola a tanulók számára – a tanórai (kötelező és választható) foglalkozások mellett 

– az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 

 N a p k ö z i  o t t h o n ,  t a n u l ó s z o b a : A köznevelési törvény [2011. 

CXC. 27. § (2)] előírásainak megfelelően délutáni foglalkozásainkat 16.00 órá-

ig szervezzük, napközi, tanulószoba eddig az időpontig működik.  A tanítási 

szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport 

üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknak otthoni felügyelete nem 

megoldott. 

 D i á k é t k e z t e t é s :  A napközi otthonba és tanulószobai foglalkozásra 

felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesül-

hetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebé-

det (menzát) biztosít. Az étkezési díjat havonta kell befizetni az arra kijelölt 

személynek. Hiányzás esetén az aznapi ebédet a szülő elviheti, a továbbiakban 

pedig minden nap délelőtt 09.00 óráig lehet lemondani az étkezést az intéz-

mény konyháján. 

 T e h e t s é g g o n d o z ó ,  f e l z á r k ó z t a t ó  é s  e g y é n i  f o g l a l k o z á -

s o k :  Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanu-

lók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktantárgyak-

hoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

segítik. 

 I s k o l a i  s p o r t k ö r :  Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanuló-

ja. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési 

órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók 

felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportverse-

nyekre. 

 S z a k k ö r ö k :  A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, techni-

kaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, 

hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola le-

hetőségeinek figyelembe vételével- minden tanév elején az iskola intézmény-

vezetője dönt.  

 V e r s e n y e k ,  v e t é l k e d ő k ,  b e m u t a t ó k :  A tehetséges tanulók to-

vábbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, 

vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetsé-

gesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

 K i r á n d u l á s o k :  Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az 

osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók 

részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fe-

dezniük, előzetes beleegyező nyilatkozat alapján. 
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 E r d e i  i s k o l a :  A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik 

a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó 

erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy – egy tantárgyi téma feldolgo-

zása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 M ú z e u m i ,  k i á l l í t á s i ,  k ö n y v t á r i  é s  m ű v é s z e t i  e l ő -

a d á s o k h o z  k a p c s o l ó d ó  f o g l a l k o z á s o k :  Egy-egy tantárgy 

néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha a tanítási időn 

kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. 

 S z a b a d i d ő s  f o g l a l k o z á s o k :  A szabadidő hasznos és kultúrált el-

töltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő 

igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős prog-

ramokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház – és múzeumlátoga-

tások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.) A tanulók részvétele a szabad-

idős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedez-

niük. 

 I s k o l a i  k ö n y v t á r :  A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási 

napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 A z  i s k o l a  l é t e s í t m é n y e i n e k ,  e s z k ö z e i n e k  e g y é n i  

v a g y  c s o p o r t o s  h a s z n á l a t a :  A tanulók igényei alapján az iskola 

igazgatójával történt előzetes megbeszélés alapján az iskola létesítményeit, illet-

ve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy 

szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 H i t  é s  v a l l á s o k t a t á s :  Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett 

egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit – és val-

lásoktatást szervezhetnek. A hit és vallásoktatáson való részvétel a tanuló szá-

mára önkéntes. 

 A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 15.15 óra és 16.30 óra kö-

zött szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozá-

sok, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglal-

kozásokra a tanulónak az adott tanévet megelőző tanév május 20-ig kell jelentkeznie, és 

a jelentkezés egy tanévre szól. 

 A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanu-

lók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kö-

telező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola intézményvezetője 

vagy szaktanár adhat. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kí-

vüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az intézményvezető en-

gedélyével a foglalkozásról kizárható. 
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 Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon tart nyitva. A könyvtár szol-

gáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik 

igénybe. A beiratkozás minden tanév elején történik, és egy tanévre szól. 

 Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, 

ezért a témazáró dolgozatok időpontját legalább egy héttel megírásuk előtt jelezni kell 

a tanulóknak. Naponta a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot írhatnak. 

Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy annál 

több óra anyagának elsajátítását ellenőrzi. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles 

kijavítani, és eredményét ismertetni, naplóba és a tájékoztató füzetbe bejegyezni. 

 Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a székeket a padokra feltenni, a szemetet a pa-

dokból kivenni. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a 

villany.  

 Tanórákon kívüli, esti, hétvégi foglalkozások szervezőinek, résztvevőinek és a felelős 

tanároknak a névsorát előzetes terem és időpont-egyeztetés után az intézményvezető-

nek kell leadni. A rendezvényeken résztvevő tanulókért és a programokért a szervezők 

a felelősek. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolma-

radást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni.  

14. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 

 A napközi otthonra és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére 

történik. 

 A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyer-

meke napközi otthoni elhelyezését. 

 A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló 

tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 

 Az iskola a napközi otthonba és tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint 

felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

 Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közneve-

lési törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek 

azok a tanulók, 

 akiknek mindkét szülője dolgozik, 

 akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

 A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanu-

lók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak. 

 A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 15.35 óráig tart. 

 A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

 A tanuló a napközis vagy tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy 

írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülő kérés hiányában – a 

tanuló eltávozására az intézményvezető vagy a helyettes engedélyt adhat. 

 



Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

OM: 031824 

15 

2903. Komárom, Koppány vezér út 77-79. 

 Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával fo-

lyamatosan példát mutat a tanév végén „Kiváló napközis tanuló” jutalomba részesíthe-

tő. 

 A napközis és tanulószobai foglalkozásokon való részvételt félévente 1 alkalommal 

meg lehet írásbeli kérésre szakítani.  

 A napközis és tanulószobai tanulási időt (du. 14.00-15.00 óráig) nem lehet zavarni. 

 A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 tisztasági felelős, 

 osztályonként egy tanulmányi felelős, 

 egy játékfelelős, 

 két napos. 

 A tanulmányi felelősök feladatai: 

 gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító 

és a napközis nevelő asztalára készítik, 

 figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis 

nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra, 

 A tisztaságfelelősök feladatai: 

 felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára, 

 ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, 

 a tanulás végén letörlik a táblát. 

 A játékfelelős feladatai: 

 a nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában, 

 felügyel a csoport játékainak megóvására, 

 rendet tart a csoport játékszekrényében. 

 A naposok feladatai: 

 segítenek a konyhai dolgozóknak az étkezések lebonyolításában, 

 megterítenek étkezés előtt, tálalnak, 

 ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát. 

15. A tanulók jutalmazása 

 Azt a tanulót, akit képességeihez mérten: 

 példamutató magatartást tanúsít, 

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
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 vagy az iskola, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. verse-

nyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez 

a z  i s k o l a  j u t a l o m b a  r é s z e s í t i .  

 Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közös-

ségi munkát végzett tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

dicséretben részesíthetők.  

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

 Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehet át. 

 Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kaphat, 

melyet az iskola közössége előtt vehet át. 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon ered-

ményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

         16. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

 Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti, 

 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 

 vagy igazolatlanul mulaszt, 

b ü n t e t é s b e n  l e h e t  r é s z e s í t e n i .  
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 Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 

 tantestületi figyelmeztetés, 

 tantestületi intés. 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell te-

kinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intés” büntetésben kell részesí-

teni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fo-

gyasztása, 

 a szándékos károkozás, 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 testi épséget veszélyeztető tárgy iskolába hozatala, 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűn-

cselekménynek minősülnek. 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabá-

lyokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításá-

ról az iskola intézményvezetője vagy a nevelőtestület dönt. 

 A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén szülője a magasabb jogszabá-

lyokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mér-

tékét a körülmények figyelembe vételével az iskola intézményvezetője határozza meg. 

17. A tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakor-

lásához nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

 A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dol-

gokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik. 

 Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, iPad, stb.), valamint nagyobb összegű 

pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő írásbeli engedélyével – rendkívül szükséges 

esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a 

tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkári irodában. Másképpen felelősséget 

nem tudunk vállalni. 
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 Tilos az intézmény területére, szúró-, vágóeszközt, vagy mások testi épségét veszé-

lyeztető eszközt, anyagot hozni. A telefon behozatala feltételhez kötött. Ha a tanuló te-

lefont hoz, annak a tanítás alatt kikapcsolt állapotban kell lenni. 

 Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanu-

láshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az en-

gedély vagy bejelentés köteles dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. 

Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló 

a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az is-

kola csak a szülőnek adja át. 

 A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az en-

gedélyt az osztályfőnöknek kell bemutatni. A kerékpárt az iskola területén csak tolni 

lehet, és az udvar kijelölt részén kell tartani. Az intézmény a kerékpárokért felelőssé-

get nem tud vállalni. 

 A taneszközöknél bekövetkező szándékos károkozásnál a jelenlévő pedagógus kivizs-

gálja az esetet és megállapítja a felelőst. 

18. Az iskola által elvárt tanulói magatartás 

 Minden tanuló óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. 

 Vigyázza az udvar, tornaterem, tantermek, folyosók, ebédlő, mellékhelyiségek 

tisztaságát. 

 Óvja saját és társai épségét, egészségét. 

 Tilos a dohányzás, a szeszesital fogyasztás, a kábítószer terjesztés és fogyasz-

tás. 

 Tilos a rágógumizás az intézmény területén. 

 Az iskola területén a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében kerékpározni, 

motorkerékpározni tilos. 

 A kerékpárokat és kerékpártárolókban kell tartani. 

 A mobiltelefon használata a tanítási idő alatt tilos! 

 Tilos az illemszabályokat sértő külsővel, feltűnést keltő öltözetben megjelenni! 

 Tilos az arc, a haj a köröm feltűnő festése! 

 Elvárt a kultúrált viselkedés, tiltott a trágár beszéd. 

 Pirotechnikai eszközök használata tilos! 

18.1. Iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

 Iskolánk diákjai kulturáltan, általános iskolai tanulóhoz méltóan viselkednek. 

Tartózkodnak az erőszakos cselekedetektől, megnyilvánulásoktól. Nem feled-

keznek meg arról, hogy iskolánkat képviselve hozzájárulnak a külső megítélé-

séhez. 
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19. Legitimációs záradék: 

19.1. A Házirend elfogadása és véleményezése 

A Komáromi Dózsa György Általános Iskola házirendjét elfogadta az intézmény 

nevelőtestülete 2014. május 21-én. 

A házirend átdolgozásakor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat. 

A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el, a DÖK véleményezési jogát 

gyakorolta, amit jelen aláírásunkkal megerősítenek. 

Komárom, 2014. május 30. 

Farkasné Varga Krisztina s.k. Czita Virág s.k. 

intézményvezető DÖK képviselő 
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1. sz. mellékletek: 
 

 

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 

 

 

Osztályozóvizsga követelményei az 1. osztályban:  
 

Matematika tantárgyból:  

 

I. félév:  

 

- Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont sze-

rint.  

- Egyszerű geometriai formák megnevezése  

- Tájékozódás térben (elöl, hátul, fent, lent, jobbra, balra…)  

- Relációk: több, kevesebb, ugyanannyi; relációs jelek 

- Halmazok összehasonlítása elemszám szerint 

- Számok írása, olvasása  

- Növekvő, csökkenő számsorozatok képzése 

- Az összeadás értelmezése, tárgyakkal, korongokkal, pálcákkal, egyesítés, hozzáadás 

- A kivonás fogalma, értelmezése,  

- Számok összeg- és különbségalakjainak előállítása kirakással, rajzzal, leolvasása kirakásról 

és rajzról 

- Szöveges feladatok számfeladattal  

- Számok bontott alakjai  

- Pótlás  

- Műveletek több taggal  

- Nyitott mondatok megoldása  

- Számok tulajdonságai  

- Számfogalom, műveletek a tízes számkörben  

- Síkidomok, térbeli alakzatok felismerése  

 

II. félév:  

 

- Műveletek tízes számkörben, műveleti tulajdonságok megfigyelése  

- Több tag összeadása, több tag kivonása  

- Mértékegységek (hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő)  

- Számok húszig, műveletek a húszas számkörben  

- Kétjegyű számok tulajdonságai  

- Kétjegyű számokhoz egyjegyűek hozzáadása, elvétele, tízes átlépés nélkül  

- Összeadás, kivonás, pótlás tízes átlépéssel  

- Sorozatok folytatása mindkét irányban  

- Kitekintés százig, számlálás tízesével  

 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:  

 

I. félév:  

 

- Hangok tiszta ejtése, helyes artikuláció, megfelelő hangerő  

- Hangok időtartamának helyes érzékeltetése  
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- Tudjon udvariasan köszönni, bemutatkozni, megszólítani felnőtteket, gyermekeket  

- Legyen képes képről szavakat gyűjteni, mondatot alkotni  

- Tanult betűket biztosan írja, olvassa  

- Ismerje a tanult verseket, mondókákat  

- Tudjon szavakat szótagokra, szótagokat hangokra bontani  

- Szóalkotás szótagokból, szavak írása a tanult betűk felhasználásával  

- Összefüggő mondatok olvasása eseményképpel illusztrálva, az olvasottak megértését tudja 

rajzzal bizonyítani  

- Rövid szöveg olvasása szótagolva  

- Ismerje a nyomtatott és írott betűformákat  

- Tudja a kis betűket szabályosan alakítani, a vonalrendszerben tájékozódni  

- Legyen képes másolni írott és nyomtatott szövegről (betűket, szavakat, egyszerű mondato-

kat)  

 

II. félév:  

 

- Biztos betűismeret, kis- és nagy nyomtatott és írott betűk körében  

- Tudjon szavakat, szókapcsolatokat megfelelő ütemben szóképesen olvasni (szükség esetén 

szótagolva)  

- Legyen képes előzetesen megtárgyalt 3-4 mondatos szöveget hangosan olvasni  

- Legyen képes a mondat végét érzékeltetni hanglejtéssel  

- Legyen képes három- négy mondatos szöveg értelmezésére rajz, kérdések segítségével, il-

letve az olvasmányhoz tartozó feladatok megválaszolásával (szereplők, helyszín)  

- Legyen képes az írott kis- és nagy betűk alakítására, kapcsolására, szótagok, szavak, egysze-

rű mondatok írására  

- Legyen képes másolni írott és nyomtatott szövegről  

- Ismerje a szókészlet szavait, tollbamondás után is tudja ezeket kevés hibával írni  

- Törekedjen a tiszta, esztétikus munkára  

- Tudjon minimum két- három verset, egy-két közmondást, találós kérdést  

- Tudjon könyvtárban megfelelően viselkedni, ismerje a kölcsönzési szabályokat  

 

  

Környezetismeret tantárgyból:  

 

I. félév:  

 

- Tudjon udvariasan köszönni, megszólítani iskolában, utcán  

- Tudja megnevezni főbb testrészeit, lakóhelyét, iskoláját 

- Ismerje a helyes közlekedés szabályait (gyalogos közlekedés)  

- Mesélje el napirendjét  

- Sorolja fel a négy évszak jellemzőit  

- Ismerje a 12 hónapot, jellemzőit  

- Röviden számoljon be a napi időjárásról  

- Tudjon különbséget tenni élő és élettelen között  

- Ismerje az élőhelyek jellemzőit, védje környezetét  

- Legyen tisztában ünnepeinkkel, hagyományainkkal  

- Soroljon fel foglalkozásokat, ismerje szülei foglalkozását  

- Legyen képes érzékszervi segítségével tárgyak anyagát, formáját, színét, méretét felismerni 

  

II. félév:  
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- Ismerje téli, tavaszi ünnepeinket, hagyományainkat 

- Legyen tisztában az egészséges életmód szokásaival, táplálkozás, helyes időbeosztás, napi-

rend, tisztálkodás, mentálhigiéné  

- Ismerjen néhány virágos növényt, házban és a ház körül élő állatot, azok jellemzőit, néhány 

vadon élő állatot 

- Legyen tisztában a nyári szünet veszélyeivel (strandolás, kerékpározás)   

 

 

 
Német nyelv 1. osztály 

 

Tankönyv: Deutsch für dich I. 

 Napszaknak megfelelő köszönési formák, búcsúzás 

 Bemutatkozás 

 Hogylét – Wie geht’s? 

 „Ja, nein” használata 

 Ungarn, Deutschland, Österreich 

 Színek (10) – Farben 

 Számok 0-10-ig – Telefonszám- Zahlen 

 A „bitte” szó használata 

 Was ist das?  

o A névelők színezés 

o A magyarhoz hasonló szavak 

o Nemzetközi szavak 

 Néhány felszólítás: Setz dich! 

 Komm rein! Geh raus! 

 Az iskola – Wer, was ist das? 

 Állatok (Tiere) Vad- és háziállatok csoportosítása 

o Was macht? 

o Was sagt? 

 A család (Die Familie) Familienalbum 

 Ein, eine – A határozatlan névelő 

 A hét napjai, az évszakok, hónapok  - Der Kalender 

 Az egész órák – Die Zeit – Wie spät ist es? 

 
ANGOL 1. osztály 

 

I. FÉLÉV 

ABOUT THE U.K. 
GREETINGS: Hello!, Hi!, Hello! My name's ...; Hi! I'm ...; Hello! I'm ... 

Bemutatkozó párbeszédek bővítése, gyakorlása 

– Is Peter here? 

– Here I'm. 

– Hello! I'm Susan. 

– Hello Susan. I'm Peter. 

– Goodbye Peter! 

– Goodbye Susan! 

Párbeszéd–bővítés új kifejezések felhasználásával 

– Where is Ernie? 

– I don´t know. 
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– Here I am. 

– Where is the floor? 

– Here it is. 

Listen to me! Clap your hands! Open the window! 

IN THE SCHOOL 

Eldöntendő kérdés és rövid válasz gyakorlása 

– Are you Peter? 

– Yes, I am. 

–  No, I am not.  

ACTIVITIES 

Stand up, sit down, touch the floor, point to the ceiling, look at the wall, 

take the sponge 

and clean the board, open the window, shut the door, now come here 

and listen to me, 

clap your hands, one, two, three 

 

II. FÉLÉV 

Tárgyak a tanteremben 

ceiling, board, floor, wall, window, door, desk, chair 

schoolbag, pen, pencil, book, ruler, rubber, sponge 

NUMBERS 1-10 

One, two, three, four, five, six, six, seven, eight, nine, ten 

Cselekvések 

Stand up, come here. Sit down, stop, go, away, turn round. 

Számok gyakorlása mondókákban 

PARTS OF THE BODY 

thumb, first, tall, ring, small 

finger, nose, toes, chin, hand, foot 

head, shoulders, knees, eyes, ears, mouth 

COLOURS AND ANIMALS  

red, blue, green, yellow, black, grey, brown, white, orange, violet, pink,  

kangaroo, bat, crocodile, duck, mouse, elephant, snail, banana 

CLOTHES 

T–shirt, shirt, jeans, jumper, shoes, socks, skirt 

FOOD AND MEALS 

hamburger, sandwich, ice cream, orange, lemonade, hot dog, chips, cof-

fee, tea 

 
Matematika 2. osztályban: 

 

1. félév 

 

- számok ismerete a 20-as számkörben, műveletek 

- I, V ,X római számok ismerete 

- egyszerűbb síkidomok és testek felismerése 

 

Százas számkör, tízes átlépés nélkül 

- a 100 fogalma, a százas számkör alapvető ismerete, számok helye a számegyenesen. 

- egyes és tízes számszomszédok 

- helyiértékek ismerete 

- páros és páratlan kétjegyű számok megkülönböztetése 
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- összeadás, kivonás, pótlás kerek tízesekkel 

- Műveletek: kerek tízesekhez egyjegyű szám hozzáadása/ elvétele. Teljes kétjegyű szá-

mokhoz egyjegyű hozzáadása/ elvétele tízes átlépés nélkül. Pótlás kerek tízesekre. 

-hosszúságmérés, a m, dm, cm, mm ismerete, gyakorlati alkalmazása 

 

Műveletek a százas számkörben kétjegyű és egyjegyű számokkal tízesátlépéssel 

- teljes kétjegyű számokhoz egyjegyű hozzáadása/elvétele tízesátlépéssel 

-teljes kétjegyű számok pótlása egyjegyűekkel tízesátlépéssel 

- űrtartalom mérése, a l, dl ismerete használata. A hl megismerése, használata. 

 

Műveletek a százas számkörben kétjegyű számokkal tízes átlépés nélkül 

-kerek tízesekhez teljes kétjegyű számok hozzáadása/elvétele 

-kerek tízesek pótlása teljes kétjegyű számokra 

-teljes étjegyű számokhoz kerek tízesek hozzáadása/elvétele 

- teljes kétjegyű számok összeadása kivonása pótlása tízes átlépés nélkül 

-kerek tízesekből teljes kétjegyűek elvétele, teljes kétjegyűek pótlása kerek tízesekre 

 

Műveletek a százas számkörben, kétjegyű számokkal tízesátlépéssel 

-teljes kétjegyű számok összeadása, kivonása tízes átlépéssel 

-szöveges feladatok megoldása 100-as számkörben 

-tömegmérés: kg, dkg ismerete 

 

2. félév 

 

Szorzás, bennfoglalás, osztás előkészítése, értelmezése 

-szorzás értelmezése, jele 

-a szorzás és összeadás kapcsolatának felismerése 

-a bennfoglalás és kivonás kapcsolatának felismerése 

-egyenlő részekre osztás 

-időmérés:nap, óra, perc ismerete, alkalmazása 

-római számok: L és C megismerése 

-szorzótáblák és bennfoglalótáblák felépítése, ismerete 

-a maradékos osztás értelmezése 

-a műveletvégzés sorrendje, a zárójel használata 

-geometria: tükörkép készítése 

 
Magyar nyelv- olvasás 2. osztályban 

 

1. félév 

- versek tartalmi és formai elemzése 

-a rím fogalma, felismerése 

-olvasmányokban szereplők, helyszínek, idő megállapítása 

-események időrendbe állítása 

-a művek témáinak megállapítása 

-hasonlóságok és különbségek az olvasott művek között 

- rövid összefüggő mondatok alkotása kép és kulcsszavak segítségével 

-közmondások értelmezése 

-hangos olvasásnál szöveghangulat érzékeltetése 

-mese-valóság elkülönítése 

-párbeszédek alkotása az olvasott szöveghez kapcsolódóan 

-rövidebb versek megtanulása 
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-szinonímák gyűjtése, ezek ismerete 

-következtetések levonása az olvasmányból 

-mesék tanulságának megállapítása 

-leggyakoribb mesekezdések/befejezések, meseszereplők ismerete 

-lényegkiemelés kérdések segítségével 

-helyes tagolás hangos olvasáskor 

-művek csoportosítása tartalom és forma szerint 

-a köznapi és költői szóhasználat megkülönböztetése 

Témakörök: Szól a csengő, kezdődik az iskola, őszi történetek, versek, A mesék birodal-

ma, téli természetről szóló olvasmányok, Jeles napok,  

 

2. félév 

- tartalomelmondás kifejezések segítségével 

-szereplők kapcsolása versszakokhoz 

-cselekvések időrendjének megállapítása 

-régies kifejezések ismerete 

-a mondatba illő helyes kifejezések kiválasztása 

-költői képek megfigyelése 

- megszemélyesítés megfigyelése 

-írói kifejezések párosítása a köznapival 

-kérdésfelvetés 

-következtetés a címről a tartalomra 

-szövegek mondanivalójának kiemelése 

- szócikk értelmezése 

-ok-okozati összefüggések keresése 

-összefüggő mondatalkotás képről 

-a mondatfajták helyes hangsúlyozása 

-néphagyományok ismerete 

-vázlatírás képek alapján 

-tartalomelmondás tömörítéssel,tömörítő és részletező tartalomelmondás 

-refrén fogalma, felismerése 

- előzmény, következmény keresése 

-hangutánzó szavak keresése 

Témakörök: Mesék birodalma, Jeles napok, Otthon- család-szeretet, tavaszi olvasmányok, 

Szülőföldünk, nyári történetek, Vakációváró 

 

 
Környezetismeret 2. osztályban 

 

1. félév 

-helyes közlekedés alapvető szabályainak ismerete 

-régi mesterségek ismerete 

Az erdő: 

-szintjei 

-fák, cserjék, bokrok, rovarok, madarak, emlősállatok, gombák ismerete, helyük az erdő-

ben, példák. 

Testünk, életműködésünk 

-mozgás, légzés, táplálkozás, szaporodás, születés, növekedés, fejlődés ismerete, folyama-

ta. 

-testrészek ismerete 

-érzékszervek ismerete 
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-helyes táplálkozás 

-helyes fogápolás, egészségvédelem 

 

 

2. félév 

Élettelen természet 

-anyagok a környezetünkben: fém, porcelán, műanyag…stb. 

-a víz 

-a levegő tulajdonságai 

-az időjárás megfigyelése 

 

A mező 

- mező életközösségének megismerése 

- növények ( vadon nőtt és ember által termesztett növények) 

-állatok, rovarok, emlősök ismerete, helyük a mezőn, példák. 

 

A vízpart 

-a vízpart életközösségének megismerése, növények, állatok, példák . 

 

ACTIVITIES 

Stand up, sit down, touch the floor, point to the ceiling, look at the wall, 

take the sponge 

and clean the board, open the window, shut the door, now come here 

and listen to me, 

clap your hands, one, two, three 

 

 

ANGOL 2. osztály 

 

I. FÉLÉV: 

 

GREETINGS: Good…; I’m from….. 

CLASSROOM 

PLAYGROUND 

COLOURS 

GAMES 

What’s this?  

It’s a… 

Let’s…(play, go, ride etc.) 

NUMBERS 1-10 

Is it a…? 
Yes, it is./No it isn’t. 

FAMILY 

His/her name is…  

He is../She is… My… 

WHAT’S IN THE SHED? 

IN THE GARDEN 

 

II. FÉLÉV: 

GAMES 

What’s this? It’s a… 
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Let’s… szerkezet 

WORLD ANIMAL DAY 

What is it? 

Is it a…? Yes, it is./No, it isn’t. 

This is a… 

Big-small 

Is…tall? 

Yes,he/she is. / No, he/she isn’t. 

His/her 

What’s the time? 

It’s six/five o’clock. 

It’s time to do… 

Have got  

He/she has got Has she/he got? Have you got…?   

NUMBERS 11-20 

WEATHER  

It’s cold/warm. 

 Let’s play/go/ride.. 

 

 

Német nyelv 2. osztály 

 

Tankönyv: Deutsch für dich II. 

 Az otthon – Zu Hause, Möbel, 

 Az iskolában – In der Schule  

Irányok - oben, unten… 

 Születésnap – Geburtstag 

o wann?  

o Mein/e Dein/e  

o Alles Gute! 

 Időjárás - Wetter, Zeit, 

Wie ist das Wetter Heute? 

 Er, sie, es használata 

 Was machst du? (Egyszerű cselekvések egyes számban) 

 Testrészek - Körperteile 

 Fogorvosnál - Beim Zahnarzt – Tut mir weh 

 Gyümölcsök – Obst 

 Számok 10-24-ig Zahlen 

 Adventi naptár – Adventskalender (édességek) 

 Kívánságlista – Wunschzettel (képeslap előkészítése) 

 Karácsony – Weihnachten  - Ich wünsche Dir…! 

 Enni- és innivalók – Essen und Trinken 

 Ételek – Lebensmittel 

 Vásárlás – Was kostet das? 

 Közlekedési eszközök – Auf der Straße 

 Ruhák – Zu groß – zu klein 

 

 

ANGOL 3. osztály 
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I. FÉLÉV: 

 

DAY OF HUNGARIAN CULTURE - JOBS 

Are you a…? 
Yes, I am./No, I’m not. 

 

BUILDINGS 

There is a/an … behind the… 

There are …next to the… 

in, on, near, next to, under, behind 

 

 

Is there a/an…? 

Yes, there is. 

       No, there isn’t. 

Are there many…? 

      Yes, there are. 

      No, there aren’t… 

 

There is a ….near the…. 

There are  ….in the …. 

 

MEALS 

There’s some… 

There are some… 

 

I like…/ I don’t like…  

 

Can I have some…? 

 

 

II. FÉLÉV: 

 

INTERNATONAL CHILDREN’S BOOK DAY 

It is about… 

It has got… 

He/she likes… 

He/She doesn’t like… 

 

WHAT CAN YOU SEE? 

Are …from…? Yes, they are./ 

     No, they aren’t. 

 

can/can’t  

They have got… 

They like… 

They are noisy.  

 

You can/ 

         you can’t…,  

There is/ there isn’t… 
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 Have got/ 

         haven’t got… 

Has got/ 

         hasn’t got… 

 

 

lots of …s; can/can’t…; Can you…?; Yes, I can./  No, I can’t. 

 

DO YOU LIKE HORSE RIDING? 

   What is your hobby? 

 

Do you like ___ing? 

      Yes, I do./No I don’t. 

      I like… 

 

She/he likes …ing , She/he doesn’t like ...ing 

has got lots of/some… 

I think… 

 

MONTHS, SEASONS 

She likes…/her favourite… 

He likes.../his favourite… 

They like…/Their favourite… 

 

Our festival is… 

It is in autumn/summer.. 

We put on/paint… 

I like/don’t like.. 

 

 

KÖRNYEZETISMERET  3. OSZTÁLY - NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 

I. FÉLÉV 

 

Az élettelen természet alapismeretei: 

- Jelenség, kölcsönhatás, változás, időtartam, időrend. A jelenség létrejöttéhez szüksé-

ges tényezők. 

- A víz halmazállapotai. Természetes környezet. Felszíni vizek. Csapadék (fajtái). 

- Szilárd: jég, hó; cseppfolyós: víz; légnemű: pára, gőz. Fagyás, olvadás, párolgás, for-

rás, lecsapódás. Halmazállapot-változás. 

- A víz körforgása: Csapadék, felhő, halmazállapot-változás. A változások okainak fel-

ismerése. 

 

Közlekedés: 

- Úttest, járda. Jelzőlámpák. Jobb oldali közlekedés. Tömegközlekedési eszközök. 

- A lakóhely környezeti viszonyai és a közlekedés összefüggése. 

- Közlekedés, szállítás, kereskedelem: Szállítás-fuvarozás, áru, kereskedelem. 

A közlekedés és a kereskedelem kapcsolata. 

 

Az élettelen természet alapismeretei. Ismerkedés a mágnessel: 
- A mágnes tulajdonságai (mágnes és az anyagok kapcsolata) 

- Az iránytű. Tájékozódás. 
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Fényjelenségek vizsgálata: 
- Fényforrások: Természetes és mesterséges fényforrások. A fény energiatermészetének 

érzékeltetése. 

Fényvisszaverődés, tükröződés, fénybontás. 

- A fény, mint energia: Energiaforrás, felhasználók. A fényenergia és a felhasználók 

kölcsönhatása 

 

Az égés: 

- Az égés feltételei: Éghető és nem éghető anyagok. Megfelelő hőmérséklet, levegő. 

Tűzoltóság telefonszáma: 105 

 

 

 

 

II. FÉLÉV 

 

Az időjárás: 

- Időjárási elemek: napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék. Az egymással való kap-

csolatuk. Felhő, köd. 

- Felhő és csapadék: Felhő, borult ég, csapadék és fajtái. A csapadék keletkezéséhez 

szükséges tényezők. 

- A szél: Szél-levegő vízszintes irányú mozgása. Szélirány, szélerősség. 

 

Tájékozódási alapismeretek. Tájékozódás helymeghatározással: 

- Hely- és irány meghatározása. (A tárgyak helye a térben) 

- Felülnézeti ábrázolás – alaprajz 

- Tájékozódási gyakorlat a tanteremben, a tanterem alaprajzán, az iskolakörnyék alap-

rajzán 

 

Tájékozódás a természet jelenségeivel: 

- Tájékozódás iránytű segítségével: Iránytű, fő- és mellékvilágtájak. 

 

A Föld felszínén és a lakókörnyezetben: 

- Felszíni formák (síkság, halom, domb, hegy, dombság, hegység). Felszíni vizek (álló- 

és folyóvíz), nevei. 

- Felszín, domborzat. Felszíni formák és nevük. A felszíni formák mérete, formája – el-

nevezése közötti kapcsolat. Tengerszint. 

- Felszíni vizek: állóvíz – tó, folyóvíz, a település vizei, nevük. Sziget, félsziget. Forrás. 

Meder, part, ártér, gát. Főfolyó, mellékfolyó. 

- A víz és a szél romboló és építő munkája és a felszín változása. 

- A felszíni formák, vizek ábrázolása : Magassági szám, domborzat. Folyóvíz, állóvíz. 

Mocsár. Színskála: magassági számok – domborzat. A terület lejtése és folyó folyás-

irányának összefüggései 

- Tájékozódás a térképen: Jelmagyarázat, országhatár, megyehatár, közigazgatási tér-

kép. Felszíni formák, vizek ábrázolása – útvonalak vezetése. A települések jelölése – a 

település helyzete a valóságban. 

 

Országismeret: 

- Hazánk: Magyarország 

- Településtípusok: Település. Város, falu, tanya. A környezet hatása a települések ki-
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alakulására, az emberek életére. 

- „Hazánk szíve Budapest”: Főváros 

- Megyék, megyeszékhelyek 

- Hazánk legnagyobb városai 

 

Környezetünk védelme (egészséges környezet). Környezetvédelem, természetvédelem. 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA  3. OSZTÁLY - NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 

III. FÉLÉV 

 

- Számok írása, olvasása a 100-as számkörben. Tájékozódás a számtáblán. A szá-

mok nagyságviszonyai. 

- Számképzések. Számok helyi értéke. Az eddig tanult matematikai fogalmak (pá-

ros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű) értelmezése matematikai állításokon keresztül. 

- Műveletek leolvasása, lejegyzése képről. Szöveges feladat kiegészítése adatokkal, 

a felesleges adatok felismerése, kihagyása. 

- A számok bontása. Műveletek kerek tízesekkel a tanult analógiák alapján. A szá-

mok tízes szomszédai. 

- Összeadás és kivonás a 100-as számkörben. A számolási eljárások ismétlése szám- 

és szöveges feladatok alapján. 

- Nyitott mondatok leolvasása, megoldása, az igazsághalmaz ábrázolása a szám-

egyenesen. A zárójel szerepe a műveletvégzésben. 

- A szorzás, osztás fogalmának értelmezése. A szorzótáblák átismétlése. 

- A szorzás és osztás kapcsolata. A szorzó- és bennfoglaló táblák gyakorlása. 

- A mértékegységek átismétlése. Átváltások és szöveges feladatok megoldása. 

- Geometria: Síkidomok, testek felismerése. Tükrözések, parkettázás. 

- Számok 1000-ig. Számkörbővítés. Háromjegyű számok megjelenítése pénzérmék-

kel. Számlálás százasával. 

- Számok helye táblázatban, számegyenesen. Számok írása, olvasása. Számlálás 10-

esével, 20-asával, 50-esével, 100-asával. 

- Helyi érték, alaki érték, valódi érték. Játékpénzről a szám leolvasása. A tízes szám-

rendszerbeli alak pontos értelmezése, alaki, helyi és valódi érték fogalmának tisz-

tázása. 

- Relációjelek. Számok összehasonlítása. A <, >, = jel jelentésének felidézése, a „ki-

sebb vagy egyenlő”, „nagyobb vagy egyenlő” fogalom és jelrendszer bevezetése. 

- Háromjegyű számok képzése számjegyismétlődés nélkül, majd számjegyismétlő-

déssel. 

- Számok egyes, tízes, százas szomszédai. A kerekített érték fogalma. Jelének (ª) 

bevezetése. 

- Pénzhasználat az 1000-es számkörben. 

- Római számírás 1000-ig. 

- Szóbeli összeadás: analógiák megfigyelésével háromjegyű számhoz kétjegyű hoz-

záadása százas átlépés nélkül. Pótlás kerek tízesekre, százasokra. 

- Háromjegyű számok összeadása. 

- Az összeg becslése tízesekre és százasokra kerekített értékkel. 
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- Az írásbeli összeadás. 

- Több tag összeadása tízes átlépés nélkül. 

- Írásbeli összeadás tízes átlépéssel az egyes helyi értéken. 

- Szöveges feladatok megoldása. 

- Írásbeli összeadás. Tízes átlépés a tízes helyi értéken. 

- Írásbeli összeadás. Tízes átlépés egyszerre több helyen. Nyitott mondatok megol-

dása. Összetett szöveges feladatok. 

- Szóbeli kivonás az 1000-es számkörben analógiák megfigyelésével. Háromjegyű 

számból kétjegyű szám elvétele. 

- Háromjegyű számból háromjegyű elvétele tízes átlépés nélkül. 

- Szóbeli kivonások gyakorlása. 

- A különbség becslése tízesekre és százasokra kerekített értékre. 

- Írásbeli kivonás. Tízes átlépés az egyesek helyén. 

- Írásbeli kivonás. Tízes átlépés a tízes helyi értéken. 

- Írásbeli kivonás. Tízes átlépés több helyi értéken. 

 

IV. FÉLÉV 

- Az idő mérése. A másodperc fogalma 

- Időpontok leolvasása. 

- A hosszúság mérése. 

- Szóbeli szorzás az 1000-es számkörben. 

- Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval. 

- Írásbeli szorzás. Tízes átlépés az egyesek helyén. Szöveges feladatok. Nyitott 

mondatok. 

- Írásbeli szorzás. Tízes átlépés a tízesek helyén. Hiányos szorzások. 

- Írásbeli szorzás. Tízes átlépés egyszerre több helyen. 

- Szóbeli osztás az 1000-es számkörben. 

- Maradékos osztások lejegyzése képekről. A műveleti tagok elnevezései. 

- Háromjegyű számok osztása kerek tízesekkel. 

- A törtszám fogalma. 

- Egységtörtek értelmezése. Nagyságviszonyok megállapítása. Törtrészek létrehozá-

sa színezéssel. 

- A negatív számok értelmezése hőmérő segítségével. Pozitív és negatív számok le-

olvasása. 

- A negatív és pozitív számok helye a számegyenesen. 

- Geometria. A vonalak csoportosítása. Síkidomok létrehozása másolással, nyírás-

sal. A sokszög fogalmának tudatosítása. 

- Tengelyesen tükrös alakzatok megfigyelése. 

- Síkbeli alakzatok nagyítása, kicsinyítése, torzítása. 

- Kerületmérés. 

- Síkidomok területének mérése lefedéssel. 

- Mértani testek létrehozása. Testhálók megfigyelése. 

- A tömeg mérése. 

- A tonna fogalmának, jelének bevezetése. 

- Űrtartalom mérése. 

- A hektoliter fogalma, jele. 

- Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. 

- A lehetőségek számának megállapítása útvonalrajz segítségével. 

- Egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges kimeneteleinek megállapítása. 

- Az esemény gyakoriságának vizsgálata. 
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MAGYAR NYELVTAN 3. OSZTÁLY  - NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 

V. FÉLÉV 

 

- A köszönés, a megszólítás, a kérés, beszéd szavak nélkül 

- A hangok és a betűk, a magánhangzók és a mássalhangzók, a betűrend 

- Az egyszerű és az összetett szavak, a szóelemek, a szótagolás és az elválasztás, más-

képpen ejtjük, másképpen írjuk 

- A rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak, a mondatfajták 

- Rövid, hosszú mgh.-k; egyjegyű-, kétjegyű msh.-k – helyesejtés, helyesírás 

- -ít végződésű szavak helyesírása 

- A kiejtéstől eltérő szavak helyesírása – dj, ts, dt, lj, nj 

- A szöveg, a mondatok, a szavak, a szóelemek, a hangok - szövegértés, szövegalkotás 

- Szófaji csoportok 

- A főnév fogalma - szövegértés, helyesejtés 

- A köznév és a tulajdonnév - szövegértés, helyesejtés, helyesírás 

- A személynevek, a földrajzi nevek, égitestek, bolygók, csillagképek nevei, az állatne-

vek, az intézménynevek - szövegértés, helyesejtés, helyesírás 

- A címek helyesírása 

- A márkanevek, kitüntetések, díjak  helyesírása 

- A képző, a főnévképzés, a főnevek, mint egyszerű és összetett szavak – helyesejtés, 

helyesírás 

- Egyszerű és összetett szavak – helyesejtés, helyesírás 

- A jel, a többes szám jele – helyesejtés, helyesírás 

- A főnév –t tárgyragja – helyesejtés, helyesírás 

- A főnév -hoz, -hez, höz ragjai – helyesejtés, helyesírás 

- A főnév -ból, -ből, -ról, -ről ragjai – helyesejtés, helyesírás 

- A  főnév -tól, -től  ragjai – helyesejtés, helyesírás 

- A főnév -val, -ve, -vá, -vé  ragjai – helyesejtés, helyesírás 

- A határozott és a határozatlan névelők 

- A névutó és helyesírásuk 

- Rokon értelmű és ellentétes jelentésű főnevek a szövegben 

- A vitatkozás udvarias formái - kommunikációs gyakorlatok 

 

VI. FÉLÉV 

 

- Az ige fogalma, cselekvést, történést és létezést jelentő igék – szövegértés, helyesírás 

- Az igei személyragok – szövegértés, helyesírás 

- A személyes névmások, az ikes ragozás – szövegértés, helyesírás 

- Az igeidők: jelen, múlt, jövő 

- A beszélgetés udvarias formái – szóbeli kommunikáció 

- Az -e szócska helyesírása, az igék helyesírása 

- Az igeképzés 

- Az igekötő fogalma és szerepe, az igekötő és az ige sorrendje 

- Az igekötős igék elválasztása, egybeírása és különírása – helyesírás 

- A rokon értelmű és az ellentétes jelentésű igék használata – szövegértés, szövegalko-

tás, szókincsbővítés 

- A mese tartalma, a szereplők – olvasás, szövegértés 

- A szereplők tulajdonságai, a helyszín – szövegértés, drámajáték 

- A melléknév fogalma 

- A melléknévképzés, egyszerű és összetett szavak – helyesejtés, helyesírás 
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- Az -i képző szerepe, a földrajzi névből képzett melléknevek – helyesejtés, helyesírás 

- A melléknév alapfokban, középfokban és felsőfokban – helyesejtés, helyesírás 

- A melléknév ragozása 

- A rokon értelmű és ellentétes jelentésű melléknevek használata 

- A tőszámnév, a törtszámnév és a sorszámnév – helyesejtés, helyesírás 

- A határozott és a határozatlan számnevek – helyesejtés, helyesírás 

- A számnevek fajtái 

- A számnév ragozása és fokozása – helyesejtés, helyesírás 

-  A keltezés helyesírása – helyesejtés, helyesírás 

- Számnevek keresése szövegben – szövegértés, szövegalkotás, szókincsbővítés 

 

 

 
MAGYAR OLVASÁS 3. OSZTÁLY  - NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 

I. FÉLÉV 

 

Harmadikos lettem című fejezet: 

Beszélgetés a nyári élményekről, az ősz természeti jelenségeiről. Költöző madaraink. Az év-

szakok körforgásának ismétlődése a természetben. 

A verses mese műfaja. A megértés bizonyítása feladatmegoldásokkal. 

 

A mesék vándorai című fejezet: 

Humor a mesében. A szóismétlés szerepe. Tartalommondás. 

A szereplők jellemzése. Szerepek szerinti olvasás. A mese jelenetekre bontása rajzokkal. A 

rajzokhoz kapcsolódó mondatok írása. 

A csalimesék szerepe.  

Időrend. Hiányos vázlat kiegészítése. Közmondások értelmezése.  Próbák a mesében. Mese-

számok. A mese jellegzetességeinek megfigyelése. A tréfás mese jellemzői. Népmesei fordu-

latok gyűjtése. 

 

Vadon élő állatok a népek meséiben című fejezet: 

Beszélgetés a vadon élő állatokról. Mondatkiegészítések. A Magyar értelmező kéziszótár 

használatának gyakorlása. Az állatmesék jellemzői. 

Beszélgetés az ismeretlentől való félelemről; az akadályok leküzdéséről. 

Tartalommondás. Közmondások értelmezése. Címadás, a mese részeihez. 

A szereplők jellemzése. A szövegben való tájékozódás gyakorlása. Hangos olvasás gyakorlá-

sa. A valóság és a mese elkülönítése. 

 

Ültessünk fát, virágot! című fejezet: 

Beszélgetés a növényekről. Növények bemutatása arcjátékkal, mozgással. Beszélgetés a ker-

tészkedésről 

A mese és a valóság kapcsolata az olvasmányban. 

Értő hangos olvasás gyakorlása. A vidám hangulatot kifejező olvasás gyakorlása. 

A mese színhelyeinek időrendbe való sorolása. A tanulság megfogalmazása. 

A versek hangulata, ritmusa. Kifejező versolvasás gyakorlása. 

A gyógynövények felismerése, felhasználása, gyűjtése, hasznossága. 

 

II. FÉLÉV: 

 

Régi magyar mesterségek és vásárok című fejezet: 

Beszélgetések a régi magyar mesterségekről és vásárokról. 
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Élmények elmondása. Vásári jelenet előadása. 

Mondatok kiegészítése. Fogalmak, szavak értelmezése a Magyar értelmező kéziszótár segít-

ségével. 

Érzelmeket kifejező olvasás gyakorlása. 

Rokon értelmű kifejezések. Időrend megállapítása. Lényegkiemelés, tömörítés. 

A mese mondanivalójának megvitatása. 

A népdal fogalma. A népdal hangulata. 

Régi szavak jelentése. Beszélgetés a szomorúság enyhítéséről. 

A magyarok vándorútjai – Történelmünk nagyjai című fejezet 

Beszélgetés őseink vándorútjairól, a honfoglalásról előzetes ismeretek alapján.  

Beszélgetés a hazáról, hazaszeretetről. 

A Szózat első három versszakának megtanulása. 

A monda műfaja. A csodaszarvas története. Beszélgetés Attiláról, a világ uráról. Hasonlatok 

keresése. 

Beszélgetés a honfoglalás jelentőségéről; a magyar koronáról, jelképeinkről. Beszélgetés 

Szent István király tetteinek, törvényeinek jelentőségéről. 

Gellért püspök élete és bátor tettei. Gellért püspök jellemzése. Szómagyarázatok. 

Beszélgetés Szent Erzsébet és Szent Margit életéről és nemes cselekedeteiről. 

Húsvéti hagyományok, népszokások. 

 

Kalandozások Magyarországon – Hazánk tájai mesék, versek tükrében című fejezet: 

Beszélgetések hazánk tájairól, nyaralások, kirándulások emlékeiről, élményeiről. 

A vers hangulata, mondanivalójának értelmezése érzelmi oldalról. A vers szerkezete. Rímpá-

rok. Verstanulás. 

Ismeretterjesztő szöveg jellegzetességei 

Hasonlatok a versben. 

Mondatkiegészítések és -befejezések. Önálló vázlatírás. 

Magyarország jellegzetes tájainak és városainak felismerése. A szülőföld nevezetességei, 

szépsége. 

 

Sokfélék vagyunk, mint a tavaszi virágok című fejezet: 

Család, rokonok, barátok, barátnők bemutatása. Egymás iránti tisztelet, megbecsülés, szeretet. 

Szerepjátékok. 

Móra Ferenc élete. Beszélgetés az édesanya segítségéről. A betűvetés első élményei a régi és 

a mai iskolában. 

Arany János élete. Beszélgetés az otthoni estékről. A vers hangulata, szerkezete. Szómagyará-

zatok. 

Petőfi Sándor mint színész. Költői gondolatok magyarázata. 

Beszélgetés a levélírásról, levelezésről. 

A kíváncsiság szerepe a felfedezésekben. 

Az ember szerepe a világ megismerésében, az akadályok leküzdése. 

A telefon eredete. Telefonálási illemszabályok. Életmentő telefonszámok. 

Az étkezés illemszabályai. 

Német nyelv 3. osztály 

 

Tankönyv és munkafüzet: Konfetti 

 

 Halló! Wie heißt du? Ich heiße… 

 Wie bitte? 

 Ja, und nein – Ich bin, du bist… 

 Woher kommst du?  
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o aus Ungarn 

o aus Deutschland 

o aus Österreich 

 Meine Familie – Családtagok 

 Guck mal! 

 Was macht Familie Mayer? Az igék E/3 

 Spielt er/sie - Eldöntendő kérdések 

 Was machst du gern? Az igék E/2 E/3 

 Bravo! Klasse! Fantastisch! Lecker – szavak használata 

 Schulsachen – iskolai tárgyak 

 Wie alt bist du? 

 Regenbogen – Színek (10-14) 

 Zeuberspiegel – groß-klein 

 Im Zoo – Az állatkertben. Az örvendezés kifejezése 

 Das deutsche „ABC” 

 Das Frühstück – ételek, reggelizés, tízórai 

 Was möchtest du?  Möchtest du? A „möchte” ige ragozása 

 Ich habe Hunger – Éhes vagyok 

 Ich habe Durst – Szomjas vagyok 

 Mein Hobby – Tennis spielen 

o Fußball spielen 

o Gitarre spielen 

o mit dem Computer spielen 

 Tage der Woche – Wann? Am Montag… 

 
Magyar nyelv és irodalom 4. osztály 

 

Olvasás: 

 

1. beszédkészség, szóbeli szövegalkotás 

 

 A tanuló értelmesen, érthetően fejezi ki gondolatait. 

 Használja az udvarias nyelvi fordulatokat. 

 Több mondatos összefoglaló szöveget tud alkotni olvasmányok tartalmáról, ta-

pasztalatokról, megfigyelésekről, saját élményekről. 

 Hosszabb szóbeli közléseket rövidítve el tud mondani. 

 Párbeszédes forma alkalmazása olvasmányok tartalmának elmondásakor. 

 

2. olvasás-szövegértés, elemi ismeretek irodalomból 

  

 Szövegek megismerése néma olvasással. 

 Az olvasmányok témájának megfigyelése, azonos témájú szövegek összeha-

sonlítása. 

 Szereplők érzelmeinek felismerése, emberi kapcsolatok, szereplők magatartá-

sának értékelése. 

 Művészi eszközök keresése lírai és elbeszélő művekben (ritmus, rím, refrén, 

hasonlat, megszemélyesítés) 

 A mesék nyelvi és szerkezeti jellemzőinek felismerése. 

 Népmese, műmese jellemzőinek, fajtáinak ismerete. 
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 A művek szerkezeti jellemzőinek megfigyelése, a tér-idő változásainak felis-

merése. 

 Nagyobb terjedelmű gyermekirodalmi alkotás elolvasása tanítói irányítással. 

 Szövegek kifejező hangos olvasása. 

 Párbeszédes részek értelmező olvasása. 

 Kérdésekre válaszkeresés a szövegből. 

 Adatgyűjtés, összefüggés keresése a szövegből. 

 A szöveg kulcsszavainak kiemelése, tömörítés, bővítés. 

 Egyszerű szövegek vázlatának elkészítése, felhasználása a tartalom elmondá-

sához. 

 Tájékozódás a történelmi térben, időben. 

 Memoriterek szöveghű elmondása. 

 

A feladatok teljesítését a pedagógus által kijelölt  szövegek felhasználásával kell a tanuló-

nak elvégeznie. 

 

 

Nyelvtan 4. osztály 

 

 

I.félév: 

 

 mondatfajták felismerése, helyesírása. 

 a főnév fogalma, fajtái 

 tulajdonnév fajtái: személynév, állatnév, földrajzi név, intézménynév, cím, márkanév 

 névelő felismerése, pótlása 

 névutó szerepe, használata, helyesírása 

 melléknév fogalma, felismerése, fokozása 

 az ó, ő, ú, ű végű melléknevek helyesírása 

 számnév fogalma, felismerése 

 határozott, határozatlan számnév 

 számnevek, keltezés helyesírása 

 

 

 

 

 

 

II.félév: 

 

 az ige jelentése, felismerése 

 az ige ragozása 

 igeidők 

 igekötős igék 

 igék helyesírása(-ít,-ul,-ül végű igék, j-ly) 

 igemódok 

 

 

Matematika 4. osztály 
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I.félév: 

 

1. Tízezres számkörben: 

 

 számok írása, olvasása, helyesírása 

 számok alaki, valódi és helyi értéke 

 számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése 

 számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédai 

 kerekítés tízesekre, százasokra, ezresekre 

 szóbeli összeadás és kivonás 

 írásbeli összeadás és kivonás 

 nyitott mondatok 

 szöveges feladatok 

 

2. Római számok olvasása, írása, lejegyzése arab számokkal. 

3. Negatív számok értelmezése, helyük a számegyenesen. 

4. Mérések: 

 az idő mérése 

 időpont, időtartam fogalma 

 év, hónap, nap, óra, perc, másodperc 

 az időpont kétféle jelölése 

 átváltások 

 

5. Geometria: 

 

 téglatest, kocka ismeret 

 vonal, egyenes, félegyenes, szakasz 

 szög fogalma 

 derékszög 

 metsző, merőleges és párhuzamos egyenes szerkesztése 

 téglalap, négyzet tulajdonságai 

 kör, körzőhasználat 

 hasonlóság, egybevágóság fogalma 

 eltolás, elforgatás, tükrözés 

 

6. Kombinatorika, valószínűség: 

 

 kombinatorikai feladatok megoldása 

 valószínűségi játékok, kísérletek 

 biztos, lehetséges, lehetetlen fogalma 

 

 

II. félév: 

 

1. Tízezres számkörben: 

 

 szóbeli szorzás 

 írásbeli szorzás, becslés, ellenőrzés 

 szóbeli osztás egy, két- és háromjegyű osztóval 

 maradékos osztás 
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 írásbeli osztás 

 írásbeli szorzás kétjegyű, háromjegyű szorzóval 

 

2. Mérések: 

 

 tömeg: át- és beváltások  

 úrtartalom: át-és beváltások, centiliter, milliliter ismerete 

 hosszúságmérés: milliméter ismerete, átváltások 

 

3. Geometria: 

  

 kerület fogalma 

 téglalap, négyzet kerületének kiszámítása 

 

4. Törtek: 

 törtszám jelölése, elnevezések (számláló, nevező, törtvonal) 

 törtek összehasonlítása 

 szöveges feladatok 

 

Környezetismeret 4. osztály 

 

I.félév: 

 

1. Növények a környezetünkben: 

 

 petúnia, tulipán felépítései, részei, tulajdonságai 

 gyomnövények 

 sárgarépa, petrezselyem, paprika, paradicsom, burgonya, káposztafélék ismere-

te 

 gyümölcsök felsorolása 

 szántóföld növényei 

 

2. Állatok a környezetünkben: 

 

 állatfajták jellemzése: éti csiga, katicabogár, feketerigó, kutya, ló 

 állatok iránti felelősség 

 

3. Testünk, életműködésünk: 

 

 egészséges táplálkozás 

 vitaminok 

 betegségek 

 szeretet, hazaszeretet 

 

 

II.félév: 

 

1. Élőhelyünk a Föld: 

 

 bolygónk, a Föld 
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 időjárás, éghajlat fogalma 

  a talaj, a víz, a levegő 

 energiaforrások 

 

2. Magyarország: 

 

 térképismeret 

 tájékozódás Magyarország térképén 

 nagy tájaink: Alföld, Nagykunság, Kiskunság, Alpokalja, Dunántúli-

.középhegység, Balaton, Dunántúli.- dombság, Északi-középhegység 

 nemzeti parkjaink 

 

 

 

Német nyelv 4.osztály 

Tankönyv és munkafüzet+CD        /Wir 1./ 

 

- Hallo ich bin…. 

- Wer bist du? 

- Wie geht’s? 

- Wie alt bist  du? 

- Zahlen  Tőszámnevek 0-100-1000 

- Die Familie – családi kapcsolatok  

„die Mutter von Vater” 

- Mein/dein használata 

- A határozott névelők és személyes névmások 

- Ich habe – a birtokviszony kifejezése 

einen/eine 

- Wie sind sie? Tulajdonságok kifejezése 

- Wir stellen fragen – Az udvarias forma kifejezése 

- Testvére bemutatása 

InterwievsT/1. T/2. T/3. használata 

- Wie viele seid ihr zu Hause? 

- Wie ist deine Adresse?   lakáscím 

- Wie ist deine e-mail-Adresse – e-mail cím 

- Das Haus von Familie Weigel – szobák, helyiségek neve és tulajdonságai 

- Möbelstücke – berendezési tárgyak 

- Helyhatározók im/in der használata 

- A tagadás kifejezése: Ja, das ist ein/e. Nein, das ist kein’e. 

- Unser Haus – az otthonnevek bemutatása 

- Schulsachen – tanszerek megnevezése 

- Was brauchst du? „brauchen” használata 

- Stundenplan – órarend – tantárgyak 

- Wie findest du? Ich finde……prima/doof 

- Wer unterrichtet was? A tanárok neve 

- Haustiere – a házállatok, kedvencek bemutatása 

 

 

MATEMATIKA     5.OSZTÁLY 
I.FÉLÉV 
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A természetes számok: 

-    számkörbővítés a tízes számrendszerben milliósokig 

-    számok kerekítése, összehasonlítása, helye a számegyenesen 

-    műveletek: összeadás, kivonás,szorzás, osztás 

-    szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel 

-    műveleti sorrend 

Geometriai alapismeretek: 

- egyenesek részei, kölcsönös helyzetek 

- síkidomok, sokszögek 

- a kör és részei 

Mérés, statisztika: 

- hosszúság, tömeg, idő mérése 

- diagramok 

Szögek:        -     a szög fajtái, mérése, rajzolása. 

 

 

 

 

II. FÉLÉV 

Törtszámok:  

- törtek értelmezése, egyszerűsítése, bővítése 

- összehasonlításuk, vegyes szám 

- összeadásuk, kivonásuk 

- szorzásuk, osztásuk természetes számmal 

Téglalap, téglatest: 

- a téglalap kerülete, területe 

- a téglatest hálója, felszíne, térfogata 

Tizedes törtek: 

- fogalma, helye a számegyenesen, összehasonlítása 

- összeadásuk, kivonásuk 

- szorzásuk, osztásuk 10-zel, 100-zal, 1000-rel, természetes számmal 

Egész számok: 

- a negatív egész számok, ellentettjük, abszolút értékük 

- összeadásuk, kivonásuk 

Helymeghatározás:  - koordináta-rendszer, grafikonok. 

 

MATEMATIKA   6. OSZTÁLY 
I.FÉLÉV 

 

Oszthatóság: 

- osztók, többszörösök 

- oszthatósági szabályok 

- prímszám, összetett szám 

- legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

Szöveges feladatok megoldása: 

- adatok, ábrák, ellenőrzés, válasz 

- a feladatmegoldás lépései 

Racionális számok I.: 

- egész számok összevonása, szorzása, osztása 

- tizedes törtek összevonása, szorzása, osztása 
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Tengelyes tükrözés: 

- merőleges, párhuzamos egyenesek szerkesztése 

- tengelyes tükörkép szerkesztése 

- tengelyesen szimmetrikus h 

- áromszögek, sokszögek, kör és szerkesztésük 

 

 

 

II.FÉLÉV 

Racionális számok: 

- műveletek törtekkel 

- tört szorzása, osztása törttel 

- számok reciproka, racionális számok 

Arányosság: 

- egyenes és fordított arányosság 

- arány, arányos osztás 

Százalékszámítás: 

- törtrész, egész rész kiszámítása 

- százalék fogalma, alap, érték, láb kiszámítása 

Valószínűség, statisztika: 

- diagramok, grafikonok 

- átlagszámítás. 

 

Osztályozóvizsga követelményei magyar nyelv és irodalom tantárgyakból:  
 

5. osztály magyar nyelv:  

I. félév:  

A kommunikáció fogalma, tényezői, a kommunikációs kapcsolatok (köszönés megszólítás, 

bemutatás, bemutatkozás) szabályai.  

A szövegszerkesztés állomásai.  

Az elbeszélés, a leírás és a jellemzés jellemzői, szövegalkotás a három témában.  

A magán- és mássalhangzók rendszere, kapcsolódási törvényeik  

A magyar ábécé 

Az elválasztás szabályai. 

II. félév:  

A keltezés írásmódja  

A levélírás szabályai  

A toldalékok típusai  

Helyesírási alapelvek: - kiejtés szerinti, - szóelemző, -hagyományos, - egyszerűsítő 

A felelet és a beszámoló felépítése, elemei  

A szólás, közmondás, szállóige fogalma, példák mindegyikre.  

A hangalak és jelentés kapcsolata: a hangutánzó-, hangfestő-, egyjelentésű-, többjelentésű-, 

azonos alakú szavak-, rokon értelmű-, ellentétes jelentésű szavak felismerése, jelölése.  

 

A tanuló legyen képes a fenti témákról beszélni, illetőleg az ezen feladatkörökből összeállított 

írásbeli feladatlapot kitölteni elégséges szinten (34%). Ezen felül legyen képes önállóan egy 

legalább 10 mondatból álló fogalmazás (elbeszélés, jellemzés, levél, leírás, stb) megalkotásá-

ra.  

Legyen képes válaszolni a vizsgáztató pedagógus kérdéseire, melyek szintén a fenti témakö-

rökből kerülnek ki. Szituációs gyakorlatok esetében (bemutatkozás, bemutatás) legyen képes 

a szabályok szerint bemutatkozni, illetve mást bemutatni a szaktanárnak.  
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5. osztály magyar irodalom:  

I. félév:  

Mi a mese? Milyen mesetípusok vannak? (Népmese, műmese, fabula, csalimese)  

Mi a dal, a népdal és a műdal? Népdalok csoportosítása téma szerint. 

Petőfi Sándor életrajza  

A János vitéz: keletkezése, műfaja, nyelvezete  

A mű szerkezete  

Fogalmak: elbeszélő költemény 

Verstani fogalmak: alliteráció, megszemélyesítés, metafora 

 

II. félév:  

Petőfi Sándor költészete  

Verselemzések: Egy estém otthon Az Alföld, A négyökrös szekér, A tintásüveg, Úti levelek 

Kerényi Frigyeshez  

Petőfi Sándor és Arany János barátsága  

Arany János: Családi kör 

Arany János: Rege a csodaszarvasról 

Kalevala  

Odüsszeusz harca az egyszemű óriással  

A trójai és thébai mondakör  

Elmélet: eposz, rege, monda fogalma, mitosz, mitológia  

A Biblia jelentése, eredete, az Ószövetség és az Új szövetség.  

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk: A regény fogalma, szerkezete, tartalma, cselekménye, jelle-

mek ábrázolása, a mű üzenete 

Novellák:  

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül, Lázár Ervin: Szamárfül  

Elmélet: Mi a novella?  

 

Memoriterek: Erdő nincsen zöld ág nélkül (tk. 38.), János vitéz I. 1-6. vsz, Arany János: Csa-

ládi kör (1-3. vsz) Petőfi Sándor: Az alföld, Arany János: Rege a csodaszarvasról (1-4. vsz) 

 

A tanuló legyen tisztában a három műnemmel, valamint legyen képes csoportosítani a tanév-

ben tanult műfajokat! (elbeszélő költemény, dal, novella, regény, mese, eposz, rege, monda, 

idill, lírai életkép, tájleíró költemény)  A memoriterek közül minimum hármat tudjon!  

 

 

 

Osztályozó vizsga témái- 5. osztály történelem: 

 

I. Őskori ember: 

 

- Időszámítás, időmérés 

 Jézus Krisztus Kr.e. Kr.u 

 őskor, ókor 
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- A történelem forrásai 

 írott, íratlan források 

 

- Fogalmak: 

 antropológus, néprajzkutató, régész 

 

- Az ember születése: 

 őskőkor, újkőkor, neander-völgyi 

 

- Az őskőkori ember lakhelye, eszközei: 

 szakóca, pattintott kő, horda 

 

- Az újkőkori változás: 

 háziasítás, növénytermesztés, csiszolt eszközök 

 

- Művészet: 

 fazekasság, szövés, az első mesterségek 

 

II. Az ókori Kelet: 

- Mezopotámia: 

 Kr.e 3000 

 Tigris, Eufrátesz 

 Babilon 

 ékírás 

 Hammurapi 

 

- Egyiptom: 

 Kr.e 3000 

 Nílus, öntözéses földművelés 

 Fáraó, hieroglif írás, papirusz 

 

- Piramis 

 múmia 

 Kheopsz, Ozirisz, Ízisz 

 Tutanhamon 

 

- Főnícia: 

 kereskedelem 

 hangjelölő írás 

 

- Perzsa Birodalom: 

 Dareiosz, Xerszész 

 

- Az Ószövetség népe: 

 Biblia 

 

- Az ókori India: 

 kasztrendszer 

 Buddha 

 Indus, Gangesz 
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- Az ókori Kína: 

 Sárga folyó, Jangce 

 csin dinasztia 

 Nagy Fal 

 cserép hadsereg 

 találmányok ( papír, lőpor, hajókormány, vízimalom, nyomda) 

 írásjelek 

 

 

 

Német nyelv 5. osztály 

Tankönyv és munkafüzet + CD /Wir 2./ 

- Was machst ihr im Unterricht? – Tanórai tevékenység 

- Was machst du gern in der Schule?  

gern/ nicht gern 

Információ kérése/ adása 

- Tanórai utasítások 

In der Deutschstunde   Mach/t…auf/zu 

Wiederhole/Wiederholt zu zweit 

- Was machst du in der Pause? – Mit csinálsz a szünetben? 

- Welche Sportarten machst du? – Sport 

- Módbeli segédigék: können 

wollen 

müssen 

- Wem gehört…? A birtokviszony 

- Wem? – kérdőszó 

- Kann ich deinen Bleistift haben? Engedélykérés kifejezése 

- Wer sucht was? – Ki mit keres? 

A birtokos névmások tárgyesete 

- Bist du ein Fernsehfan? – tévéadások 

von-bis kifejezése 

- Was siehst du gern? 

- Wie findest du dei Sendung? 

Ich finde den Film gut. 

Ich finde ihn auch gut. 

- Wann gibt es…?  im Fernseher 

es gibt 

- Der Zooplan állatnevek, rejtvénykérdések 

- Eine Tierolympiada jellemzés 

A melléknevek fokozása 

- Wappentiere – Címerállatok megnevezése 

- Fabeltiere – Mesebeli állatok tulajdonságai 

 

Német nyelv 5. osztály 

Tankönyv és munkafüzet + CD /Wir 2./ 

- Was machst ihr im Unterricht? – Tanórai tevékenység 

- Was machst du gern in der Schule?  

gern/ nicht gern 

Információ kérése/ adása 

- Tanórai utasítások 
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In der Deutschstunde   Mach/t…auf/zu 

Wiederhole/Wiederholt zu zweit 

- Was machst du in der Pause? – Mit csinálsz a szünetben? 

- Welche Sportarten machst du? – Sport 

- Módbeli segédigék: können 

wollen 

müssen 

- Wem gehört…? A birtokviszony 

- Wem? – kérdőszó 

- Kann ich deinen Bleistift haben? Engedélykérés kifejezése 

- Wer sucht was? – Ki mit keres? 

A birtokos névmások tárgyesete 

- Bist du ein Fernsehfan? – tévéadások 

von-bis kifejezése 

- Was siehst du gern? 

- Wie findest du dei Sendung? 

Ich finde den Film gut. 

Ich finde ihn auch gut. 

- Wann gibt es…?  im Fernseher 

es gibt 

- Der Zooplan állatnevek, rejtvénykérdések 

- Eine Tierolympiada jellemzés 

A melléknevek fokozása 

- Wappentiere – Címerállatok megnevezése 

- Fabeltiere – Mesebeli állatok tulajdonságai 

 

Német nyelv 5. osztály 

Tankönyv és munkafüzet + CD /Wir 2./ 

- Was machst ihr im Unterricht? – Tanórai tevékenység 

- Was machst du gern in der Schule?  

gern/ nicht gern 

Információ kérése/ adása 

- Tanórai utasítások 

In der Deutschstunde   Mach/t…auf/zu 

Wiederhole/Wiederholt zu zweit 

- Was machst du in der Pause? – Mit csinálsz a szünetben? 

- Welche Sportarten machst du? – Sport 

- Módbeli segédigék: können 

wollen 

müssen 

- Wem gehört…? A birtokviszony 

- Wem? – kérdőszó 

- Kann ich deinen Bleistift haben? Engedélykérés kifejezése 

- Wer sucht was? – Ki mit keres? 

A birtokos névmások tárgyesete 

- Bist du ein Fernsehfan? – tévéadások 

von-bis kifejezése 

- Was siehst du gern? 

- Wie findest du dei Sendung? 

Ich finde den Film gut. 

Ich finde ihn auch gut. 
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- Wann gibt es…?  im Fernseher 

es gibt 

- Der Zooplan állatnevek, rejtvénykérdések 

- Eine Tierolympiada jellemzés 

A melléknevek fokozása 

- Wappentiere – Címerállatok megnevezése 

- Fabeltiere – Mesebeli állatok tulajdonságai 

 

Osztályozóvizsga követelményei I. félév 

5. osztály természetismeret 
Élet a gyümölcsösben és a veteményeskertben 

Óraszám Óraszám Tananyag 
Oktatási cél, 

tantervi követelmény 

Koncentráció a tananyagon 

belül és más tantárgyakkal, 

javasolt munkaformák, 

módszerek 

Szemléltetés, 

irodalom 

 1 Kirándulás a gyü-

mölcsösbe 

Séta a piacra vagy a 

zöldségboltba 

Bevezető rész 

A tanulmányi séta az adott-

ságoktól, lehetőségektől 
függően választható. 

A növény szervei. Milyen ter-

méseket tanultak már? 
Mezőgazdasági gépek, munkák. 

Mérési gyakorlatok, becslés, 

számítási feladatok. 

Munkafüzet, nejlontasak, 

ceruza, nagyító, zsinór, 
mérőszalag. 

Tankönyv: 7. o. 

 2 A szilvafa Környezeti igénye, leírása. 

A termés részei. 

Egyéb csonthéjasok. 

A csonthéjas gyümölcsök jelen-

tősége táplálkozásunkban. 

A virágok megporzása. 

Élő anyag: szilvalevél, 

termés, csonthéjas ter-

més. 

 3 Az almafa 

Az almamoly 

Az almafa. Termése: alma-

termés, részei. Az alma-

moly: lepke. Fejlődése. 

Az almatermés és a csonthéjas 

termés összehasonlítása. 

A fákra jellemző közös tulaj-
donságok. 

Virágmodell: almavirág. 

Almafajták, körtefajták 

bemutatása, lehetőség 
szerint. 

 4 A szőlő Hogyan lesz 

a szőlőből bor? 

Szőlőfajták. A növény és a 
bogyótermés részei. 

A szőlő kártevője: a pero-

noszpóra, gomba. 

A szőlő és a gyümölcsfák fás 
szára közötti hasonlóság, kü-

lönbség. 

Bogyótermés rajza. 
Egy szőlőfürt bemutatá-

sa. 

 5. Tanulmányi séta a 

veteményeskertben 

vagy a piacon 

Séta a piacra vagy 

zöldségboltba 

A témakörben feldolgozás-

ra kerülő zöldségfélék 

eredeti vagy fogyasztásra 

kerülő formában való meg-

ismerése. 

A veteményeskert és a gyümöl-

csös közötti különbség: a növé-

nyek élettartamában, nagyságá-

ban, fejlődésükben, betakarítá-

sukban. 

Vetőmagok zacskói. 

Munkaeszközök: pl.: 

kapa, ásó, gereblye stb. 

Hagyma, sárga répa 

gyökereztetése. 

 6. A paradicsom és a 

paprika 

Környezeti igényük szer-

veik, termésük. Egynyári 

növények. 

A fás szár és a lágy szár össze-

hasonlítása. A szőlő és a 

paradicsom bogyótermésének 

összehasonlítása. 

Gyökeres paprika- és 

paradicsomnövény. 

 7. A fejes káposzta 

A káposztalepke 

A növény részei. 

Kétnyári növény fogalma. 

A fejes káposzta összehasonlí-

tása a paradicsommal. 

Lehetőleg gyökeres 

konyhakerti példány. 

 8. A sárgarépa és a 

petrezselyem 

Mindkét növény kétnyári, 

gyökere raktározó főgyö-

kér: cukrok, vitaminok. 

Egészséges táplálkozásunkhoz 

nélkülözhetetlen a sárgarépa és 

a petrezselyem. 

Lehetőleg konyhakerti, 

élő példányok. 

 9. A vöröshagyma A vöröshagyma részei. 

A vöröshagyma rokona a 

fokhagyma. 

A vöröshagyma, fokhagyma 

jelentősége táplálkozásunkban. 

Vöröshagyma gyökerez-

tetett példánya. 

 10. A bab és rokonai A bab fajtái, szervei. 

Rokona: borsó, lencse, 

szója. 

A pillangós virág fogalmának 

kialakítása. Bab vagy borsó 

csíráztatása, vetése, növekedés-

ének megfigyelése. 

Applikációs képek. 

Gyökérgümők mikro-

szkópi vizsgálata. 

 11. A földigiliszta a 

kertészek segítőtár-

sa 

Bőrizomtömlő, féregmoz-

gás, korhadékevő. 

A földigiliszta szerepe a talaj 

képződésének folyamatában. 

Tankönyv, munkafüzet 

képei, ábrái. 

Applikációs kép. 

 12. A cserebogár a fák 

hívatlan vendége, 

kertek lakója 

Testfelépítése, károkozá-

sa. 

A cserebogárnak vannak termé-

szetes ellenségei. A szervek és 

az életmód kapcsolata. 

Applikációs képek a 

cserebogár testrészei. 

 13. Összefoglalás: Amit 

a veteményes kert-

ről és a gyümölcsös-

A veteményeskert és 

gyümölcsös növényeinek 

rendszerező összefoglalá-

A gyümölcsök és a zöldségfé-

lék szerepe a táplálkozásunk-

ban. 

Tankönyv, munkafüzet 

képei, feladatai. 

Applikációs képek. 
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ről tanultunk sa a megadott szempontok 

szerint: fajok felismerése. 

Fogyasztásuk, elkészítésük. 

Szerepük az ember egészséges 

fejlődésében. 

 14. Ellenőrző óra    

 
Szántóföldi növények és haszonállatok 

Óraszám Óraszám Tananyag 
Oktatási cél, 

tantervi követelmény 

Koncentráció a tananyagon 

belül és más tantárgyakkal, 

javasolt munkaformák, 

módszerek 

Szemléltetés, 

irodalom 

 15. A búza A búza részei. 

Egyéb gabonafélék. 

A Nagykunság hazánk legna-

gyobb búzatermő vidéke. 

Búzakalász, szalma 

szár, rozs, zab, rizs, 

árpa. 

 16. A kukorica A kukorica is gabonaféle. A kukorica és a búza összeha-

sonlítása. 

Lehetőség szerint valódi 

példány, kukoricacső, 

szemtermés. 

 17. A burgonya Származása, környezeti 

igénye. 

Szerveinek jellemzése. 

Kártevője: burgonyabogár. 

A burgonya nagyon fontos 

élelmiszernövény, A paradi-

csom a burgonya rokona. 

Tankönyv szövege, ké-

pei, munkafüzet felada-

tai. 

 18. A lucerna 

(Lehet kiegészítő 

anyag) 

A növény részei. 

Nitrogéngyűjtő baktériu-

mok. 

Évelő növény. 

Vöröshere. 

A jó minőségű takarmány és a 

szarvasmarha-tenyésztés kö-

zötti összefüggés. 

Lehetőség szerint valódi 

példányok szemlélteté-

se. 

  A cukorrépa 

(Kiegészítő anyag) 

Élelmiszernövény. Termőhelyek és cukorgyárak 

közötti összefüggés. 

A cukorfogyasztás következ-

ményei. 

Valódi példány, esetleg 

cékla. 

 19. A szarvasmarha A szarvasmarha testrészei. 

Növényevő. 

Összetett gyomor részei. 

Csorda, tehén, bika, borjú. 

A kérődzés és az összetett 

gyomor közötti összefüggés. 

Szarvasmarha-koponya, 

patás láb, tejtermékek. 
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6. osztály magyar nyelv:  

I. félév:  

Nyelvi és nem nyelvi jelek rendszere  

A szófajok rendszere  

Az ige, jelentése, fajtái, mód és időjelei, ragozása, és helyesírása.  

A főnév jelentése, fajtái, toldalékolása, helyesírása.  

A melléknév jelentése, képzése, toldalékolása, helyesírás, jellemzői és használata.  

 

II. félév:  

A számnév fajtái, képzésük, toldalékolása, helyesírása.  

A határozószó jellemzői.  

A névmások fajtái, jellemzői, használatuk.  

Az igenevek: a főnévi-, melléknévi-, határozói igenév jellemzői, használata.  

A segédige szerepe, használata.  

Óraszám Óraszám Tananyag 
Oktatási cél, 

tantervi követelmény 

Koncentráció a tananyagon 

belül és más tantárgyakkal, 

javasolt munkaformák, 

módszerek 

Szemléltetés, 

irodalom 

 20. A ló 
Testfelépítése, mozgása 

közötti összefüggés. 

Páratlan ujjú patás. 

A ló szerepe a történelemben. 

A lovak tenyésztése, tartása. 

Munkafüzet, tankönyv, 

ábrái, feladatai. 

 21. A háziser-

tés 

Gerinces, emlős, páros 

ujjú patás. 

Gumós zápfogak: minden-

evő. 

Kan, koca, malac. 

A szarvasmarha és a sertés ös--

szehasonlítása: hasonlóságok, 

azonosságok, különbségek. A 

fogazat és a táplálkozás össze-

függése. 

Sertéskoponya, fogazat, 

lábcsontok. 

Tankönyv és munkafüzet 

képei. 

 22. A házi-

tyúk 

Testfelépítése, életmódja. 

Madár, tojással szaporo-

dik, fészekhagyó kicsik. 

Kakas, csibe, tyúk. A tojás 

részei. 

A begy és a zúzógyomor 

szerepe. 

A nagyüzemi baromfitartás és 

a baromfiudvarban szaporított 

állattartás közötti különbség. 

A táplálkozás és a testfelépítés 

(csőr, láb, testalak) közötti 

összefüggés. 

Főtt tojás. 

Tollgyűjtemény. 

Tankönyv képei, munka-

füzet feladatai. 

 23. A házikacsa Testfelépítése. Szaporodá-

sa, fészekhagyó fiókák. 

Haszna. 

Házikacsa rokona, a házi-

lúd. 

A vízi életmód és a testfelépí-

tés összefüggése. A táplálkozás 

és a csőr alakja közötti össze-

függés. A toll jelentősége: hő-

szigetelés. 

Tollgyűjtemény. 

Tankönyv képei, munka-

füzet ábrái, feladatai. 

  A háziméh 

(Kiegészítő anyag) 

A háziméh rovar. 

A méhcsalád tagjai. Fejlő-

désük, 

teljes átalakulás. 

A méhek megfigyelése, kaptá-

rak környékén, virágzó növé-

nyeken. Elsősegélynyújtás 

méhszúrásnál. 

Tankönyv, munkafüzet 

képei, feladatai. Falikép. 

 24. Amit a kultúrnö-

vényekről és a 

haszonállatokról 

tanultunk 

A háziállatok és a termesz-

tett növények igénylik, 

hogy az ember gondozza, 

nevelje. Ebben térnek el 

vadon élő őseiktől. 

Összefüggés a környezet, 

életmód és a testfelépítés kö-

zött. 

A termesztett növények és a 

tenyésztett állatok táplálkozá-

sának összefüggése. 

Munkafüzet feladatai, 

tankönyv kérdései. 

 25. Amit a kultúrnö-

vényekről, haszonál-

latokról tanultunk 

Ellenőrzés 

Ismerje fel a tanuló a tanult növényeket, haszonállatokat. 

Ismerje, tudja a legfontosabb fogalmakat, kifejezéseket, 

amelyek a tanult növények és állatok szerveire jellemzők. 

Végezzen összehasonlítást a tanult terméstípusok között. 

A takarmány és a haszonállatok minősége közötti összefüg-

gést, a táplálkozás, fogazat, életmód közötti összefüggést 

ismerje fel. 

A háziasítás, nemesítés előnyei, hátrányai az ember és az 

élőlény szempontjából. 
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Az idekötők rendszere, szerepük, használatuk.  

A mondatértékű módosítószó fajtái, használata.  

Az indulatszó szerepe, fajtái, használata.  

A szóképzés: főnév, ige, igenevek, melléknevek és számnevek képzése.  

A sajtótermékek fajtái.  

A jegyzetelés szabályai.  

A jellemzés 

Az érvelés  

 

Szövegértés: A tanuló az elbeszélő és magyarázó szövegeket értelemszerűen, a feladat által 

megkívánt módon töltse ki. Az egyszerűbb dokumentumokat (plakát, utastájékoztató, menet-

rend, betegtájékoztató, stb) értelmezni tudja!  

 

A tanuló a tanévben tanult ismereteket alkalmazni tudja a gyakorlatban is, pl. tollbamondás 

során!  

 

 

6. osztály magyar irodalom:  

Magyar mondavilág:  

Lázár Ervin: Lehel kürtje, Szent László legyőzi a tatárokat, A kovács  

Szép Ernő: A lebbencs 

 

Görög mondavilág: A labirintus, Daidalosz és Ikarosz, Orpheusz és Eurüdiké  

Elméleti kérdések: mi a monda, a rege, a mítosz, a mitológia. Milyen fajtái vannak a mondák-

nak.  

 

Arany János és Petőfi Sándor barátságának története: költői levél, verses levél.  

Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz és Arany János: Válasz Petőfinek című művek ismerete.  

 

Arany János: Toldi. A trilógia, az elbeszélő költemény fogalma. A mű tartalma, szerkezete, 

eredete, jellemek, stílusa, verselése, jelentősége.  

 

A népdal és a műdal fogalma, fajtái. (Virágének, szerelmi dal, találós versek, kesergők, buj-

dosóénekek) A párhuzam, a bevezető kép, a népdalküszöb. Költői képek: megszemélyesítés, 

metafora, megszólítás, párhuzam, ellentét ismerete. A népi színjáték. Példák mindegyikre.  

Művek: Megrakják a tüzet, Nem szoktam, nem szoktam, Annyi bánat.  

József Attila: Ringató 

Elindultam szép hazámból  

Csanádi Imre: Hazátlan  

Fölszállott a páva 

Ady Endre: Fölszállott a páva, Karácsony, Betlehemi királyok 

 

A ballada fogalma, nép- és műballadák.  

Kőmíves Kelemen, Júlia szép leány, 

Vörösmarty Mihály: A buvár Kund 

Arany János: A walesi bárdok (elemzés is)  

 

 

II. félév:  

Arany János: Mátyás anyja  

A történelmi románc fogalma.  
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A regény és az ifjúsági regény fogalma. Gárdonyi Géza élete és történelmi regényei.  

Az Egri csillagok cselekménye, szerkezete, stílusa, a szereplők jelleme.  

 

Művek a magyar múltból:  

A reneszánsz kor jellemzői. 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete, az epigramma fogalma.  

Balassi Bálint: Egy katonaének 

 

A felvilágosodás jellemzője, Csokonai Vitéz Mihály élete.  

Zsugori uram, Tartózkodó kérelem, A Reményhez című versek elemzése. Az allegória, a cik-

lus és az elégia fogalma.  

 

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka.  

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. A mű tartalma, műfaja, verselése. Az anekdota és a vándormo-

tívum fogalma. Az időmértékes verselés.  

A kalandregény, az utazási regény a napló fogalma. Példák mindegyikre.  

 

XX. századi versek:  

Ady Endre: A föl-földobott kő 

A jelkép, a vallomás.  

Radnóti Miklós: Bájoló  

A szerelmi dal.  

Illyés Gyula: A tárgyakkal 

József Attila: Perc  

Az életkép, az idill, a szonett.  

József Attila: Mama 

A látomás és látvány.  

Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa 

Nagy László: Ha döng a föld  

 

Memoriterek:  

Arany János: Toldi 

Előhang  

Első ének: 1-3. vsz. 9-10. vsz.  

Második ének: 12-14. vsz.  

Harmadik ének: 7-9. vsz.  

Annyi bánat a szívemen 

Arany János: A walesi bárdok 

Balassi Bálint: Egy katonaének 1-3. vsz.  

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem, A Reményhez  

 

 

Osztályozó vizsga témái – 6. osztály történelem: 
 

1. A középkori Európa 

- Római Birodalom utáni időszak: Bizánci birodalom és a nyugatrómai területek össze-

hasonlítása. 

Név: Justinianus uralkodása.  

Helynevek: Konstantinápoly, Róma  

- Iszlám vallás és a kereszténység összehasonlítása. 

Név: Mohamed.  
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Helynevek: Mekka, Medina. 

Fogalmak: iszlám, Kába kő, Korán. 

Évszám: 622. 

- Nagy Károly uralkodása – frank birodalom, közigazgatás. 

Név: Nagy Károly 

Helynév: Frank Birodalom 

Fogalom: tized. 

Évszám: 800. 

- Hűbéri rendszer kialakulása, folyamata. 

Fogalmak: hűbériség, hűbérúr, feudum, lovag. 

- Rendiség kialakulása, okai. Gazdasági változások a középkorban 

Fogalmak: rendi gyűlés 

 

2. Magyarország az Árpádok idején 

- Államalapítás: Géza fejedelem és I. István államalkotó tevékenysége. 

Nevek: Géza fejedelem, István király, Koppány, Orseolo Péter 

Helynevek: Esztergom, Pannonhalma 

Évszámok: 997-1038, 1000. 

Fogalmak: vármegye, ispán. 

- Szent István örökében: az állam megszilárdulása 

Nevek: I. András, I. Béla, I. László, Könyves Kálmán. 

- Változások kora: gazdasági és társadalmi változások. 

Név: II. András 

Helynév: Szentföld. 

Évszám: 1222. 

Fogalmak: robot, Aranybulla. 

- IV. Béla és a tatárveszély: politikai események. 

Név: IV. Béla, Julianus barát 

Fogalmak: kun, tatár 

- Újjáépítés: muhi vereség okai, tatárjárás utáni politika. 

Név: III. András. 

Helynév: Muhi 

Évszámok: 1241-42. 1301. 

Fogalom: tatárjárás. 

 

3. Virágzó és hanyatló középkor Magyarországon 

- Nagy Lajos a lovagkirály: törvényhozások. 

Név: Nagy Lajos. 

Fogalmak: kilenced, ősiség. 

- Királyi hatalom válsága és megszilárdulása: kül- és belpolitika 

Név: Luxemburgi Zsigmond, Budai Nagy Antal. 

Helynevek: Török Birodalom, Rigómező, Nikápoly. 

Évszám: 1837. 

Fogalmak: telekkatonaság, végvári rendszer. 

 

 

- A törökverő Hunyadi János: rendiség Magyarországon. 

Nevek: Hunyadi János, I. Ulászló, V. László 

Helynevek: Nándorfehérvár, Várna. 

Évszámok: 1444. 1456. 

Fogalmak: rendek, kormányzó 
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- Mátyás uralkodása: hatalmának alapjai. 

Nevek: I. Mátyás, Kinizsi Pál, Báthory István. 

Helynevek: Kenyérmező, Jajca, Bécs. 

Évszámok: 1458, 1479. 

Fogalmak: fekete sereg, rendkívüli hadiadó. 

- Mohácshoz vezető út: a vereség okai. 

Nevek: II. Ulászló, Dózsa György, II. Lajos. 

Helynevek: Temesvár, Mohács 

Évszámok: 1514. 1526. 

 

4. Az újkor kezdetén 

- Nagy földrajzi felfedezések: okok és következmények. 

Nevek: Kolumbusz, Amerigo Vespucci, Magellán. 

Helynév: Amerika 

Évszám. 1492. 

Fogalmak: újkor, gyarmat. 

- Vallási megújulás: reformáció okai és következményei. 

Nevek: Kálvin, Luther. 

Helynevek, Wittenberg, Genf. 

Évszám: 1517. 

Fogalmak: reformáció, katolikus megújulás, inkvizíció. 

- Spanyol világbirodalom és Németalföld 

Név: V. Károly 

Helynevek: Madrid, Németalföld. 

Évszám: 1581. 

- Anglia: fejlődésének okai, következményei. 

Nevek: I. Károly, Cromwell. 

Helynevek: London, Anglia. 

Évszámok: 1640. 1689. 

Fogalmak: polgárháború, alkotmányos királyság. 

- „Napkirályok” százada. 

Nevek: XIV. Lajos, I. Nagy Péter. 

Helynevek: Párizs, Versailles, Szentpétervár. 

Évszámok: 1648. 

Fogalmak: vesztfáliai béke. 

 

5. Magyarország az újkor kezdetén 

- Az ország három részre szakad. 

Nevek: Szapolyai János, Habsburg Ferdinánd. 

Évszámok: 1532. 1541. 

Fogalmak: kettős királyválasztás, váradi béke, hódoltság. 

- Várháborúk kora: várak szerepe. 

Nevek: Szondi György, Dobó István, Zrínyi Miklós. 

Helynevek: Drégely, Temesvár, Eger, Szigetvár. 

Évszámok: 1552. 1566. 

- Hosszú háború és a Bocskai- felkelés: okok és eredmények. 

Nevek: Bocskai István. 

Helynevek: Kanizsa, Zsitva-torok. 

Évszámok: 1593-1606. 1604-1606. 

Fogalmak: hosszú háború, felségsértési per. 

- Habsburg és a török ellenes küzdelmek: török kiűzése, Habsburgok uralmi kísérlete. 
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Nevek: Zrínyi Miklós, I. Lipót, Thököly Imre. 

Helynév: Eszék. 

Évszámok: 1664. 

Fogalom: kuruc. 

- Török kiűzése: Európai összefogás, magyar harcok, oszmán uralom következményei. 

Nevek: Zrínyi Ilona, Savoyai Jenő. 

Helynevek: Bécs, Buda, Munkács, Zenta, Temesköz. 

Évszámok: 1683.1697. 

Fogalom: Szent Liga. 

- Rákóczi-szabadságharc: kitörésének okai, és bukása. Szatmári béke. 

Nevek: II. Rákóczi Ferenc, Esze Tamás, Mikes Kelemen. 

Helynevek: Szécsény, Ónod, Trencsén. 

Évszámok: 1703. 1711. 

Fogalom: labanc.  

 

 

Német nyelv 6. osztály 

Tankönyv és munkafüzet 

- Briefheater – Köszönési formák találkozásánál és búcsúzásnál 

Igeragozás, Präsens, Indikativ, 1.Person Singular 

- Személyes névmások 

Personalpronomen NOM. AKK. DAT. 

- Fragewörter : Wer, wie, was, wo, wann? 

- Wann hast du Geburtstag? Hónapnevek 

Időhatározók im+Monat 

- Freizetis, Hobbys : cselekvések sokasága  

gern, am liebsten, mag 

- Zahlen 0- zehntausend 

- Wer macht was gern? 

Wer hat was gemacht? 

haben/sein – múltidő 

- Időhatározók Wann hast du den guten Film gesehen? 

- Wann bist du geboren? 

Wohin bist du gelaufen? 

- Besuch bei Oma? – családi kapcsolatok 

- Birtokos névmások: mein/e  

dein/e 

sein/e 

ihr/e 

unser/ 

euer/e 

ihre 

- Kinder aus der deutschsprachigen Ländern 

- Eine kleine Mathematik 

- Woher kommen die Autos?  /aus 

- Das ist meine Stadt – városok/ lakhelyed rövid jellemzése 

- Wer möchtest du sein? Ki szeretnél lenni? Mi szeretnél lenni? 

- Haus, Haushalt, Hausarbeit 

- Wohnungsmarkt- apróhírdetés olvasása 

- Zu Besuch im SOS – Kinderhof, Kinderdorf 

- Schulsachen – tulajdonságok, színek 
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- Der Ausflug – Auskunf bitten 

In der Freizeiet 

- Schulfächer – tetszés, nemtetszés kifejezése 

- Stundenplan – órarend 

- Wachenplan – hetirend, terv írása 

- Tagesplan – saját napirend készítése 

- Ein Jahr – ünnepek 

- im+Monat 

- Einladung zum Geburtstag – ajándék neve Kívánság kifejezése 

- Die Uhrzeit – vor, nach, um, von-bis 

- Im Zoo- Tierlexikon 

- Zauberschule 

- Die Nahrungsmittel - vásárlás 

 

 

6. osztály természetismeret 
Hazai tájaink életközösségei 

 

Az erdő élete 

 

Óra Tananyag 
Oktatási cél, tantervi 

követelmény 

Koncentráció, javasolt 

munkaformák 
Szemléltetés Megjegyzés 

1. 

 

Az erdő, az élőlények 

életközössége 

(Kirándulás, vagy megfi-

gyelések előkészítése, 

megbeszélése) 

Az erdő egy életközösség. 

Az erdő növényei és állatai 

közötti kapcsolat összefüg-

gése. 

Jellemző erdő típusaink: 

lombos erdő (tölgyesek, 

bükkösök) fenyőerdők 

A növények és állatok 

kapcsolata: 

1. táplálkozás 

2. búvóhely, fészkelőhely, 

stb. 

Dia:  

Erdő képe. 

Tankönyv 

képei, mun-

kafüzet 

feladatai, 

ábrái  

 

2. Cserjék az erdőben A cserje fogalma. Leggya-

koribb cserjék  

és jellemzésük 

A zárvatermők fogalma. 

Tüske, ágtövis 

A kökény és szilvafa ös--

szehasonlítása. 

A leggyakoribb cserjék 

felismerése  

Lehetőség 

szerint kis 

ágdarabokon 

levő termés 

szemléltetése 

 

3. Lombos erdeink leggya-

koribb fái:  

a tölgyfa és a bükkfa 

(Erdeink kártevője a gyap-

jaslepke) 

A bükkfa és a tölgyfa 

jellemzése,  

környezeti igénye, elterje-

dése 

A tölgyfa és a bükkfa 

összehasonlító elemzése 

Gyapjaslepke: ízeltlábú – 

rovar – lepke  

Pete – lárva (hernyó) – báb 

– lepke 

Lehetőség 

szerint kis 

ágdarabka, 

levél, termés.  

Dia 

 

4. A magasabb hegyvidékek 

fája: az erdeifenyő 

 

(A szú) 

Előfordulása: hűvösebb 

éghajlaton. 

Jellemzése 

Lucfenyő, feketefenyő, 

erdeifenyő 

A nyitvatermő  

és a zárvatermő összeha-

sonlítása.  

 

A szú: ízeltlábú, rovar, 

bogár 

Ágdarabka, 

tobozok 

 

5. Az erdő aljnövényzete:  

a hóvirág,  

az orvosi tüdőfű,  

és az erdei pajzsika 

Szervezeti felépítésük, 

környezeti igényeik 

A fény szerepe  

az aljnövényzet fejlődésé-

ben. 

A három növény összeha-

sonlítása, hasonlóságok, 

különbségek 

Tankönyv, 

munkafüzet 

képei, ábrái. 

Applikációs 

képek 

4. o. 

illatos ibolya, 

gyöngyvirág 

6. Mindenütt az erdőben:  

a mohák 

Különleges élőlények:  

a gombák 

A mohák:  

virágtalan növények. 

Kalapos gombák: 

korhadéklakók, élősködők, 

zöld színanyaguk nincs  

A virágtalan növények  

a nyirkos, árnyékos kör-

nyezetben szaporodnak, 

élnek 

Tankönyv, 

munkafüzet 

ábrái, képei, 

feladatai 

 



Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

OM: 031824 

56 

2903. Komárom, Koppány vezér út 77-79. 

Óra Tananyag 
Oktatási cél, tantervi 

követelmény 

Koncentráció, javasolt 

munkaformák 
Szemléltetés Megjegyzés 

7. Az erdőben élő nagyva-

dak 

Az őz: karcsú, fürge, páros 

ujjú patás állat. 

Emlős, növényevő, kérő-

dző.  

A vaddisznó: zömök testű, 

erős, páros ujjú patás állat.  

Emlős, mindenevő: gumós 

zápfog, agyarak 

A szarvasmarha és az őz, a 

házi sertés  

és a vaddisznó összehason-

lítása 

Applikációs 

képek. Mun-

kafüzet, 

tankönyv 

ábrái, képei 

4. o.  

szarvas  

8. Rovarok az erdőben:  

a szarvasbogár és  

az erdei vöröshangya 

A szarvasbogár: ízeltlábú – 

rovar – bogár. 

Pete – lárva – báb – kifej-

lett bogár.  

A hím rágója agancs for-

májúvá fejlődött.  

Védett rovarok. 

Az erdei vöröshangya 

A szarvasbogár  

és a cserebogár összehason-

lítása. 

 

Védett rovarok! 

Applikációs 

képek. 

Tankönyv, 

munkafüzet 

képei, ábrái. 

4. o.  

cincérek  

9. Rovarpusztítók  

az erdőben: az erdei 

énekesmadarak  

és a nagy fakopáncs 

A széncinege. 

Fülemüle. 

Harkályok jellegzetes 

képviselője a nagy fako-

páncs  

A madarak szerepe  

a biológiai egyensúly fenn-

tartásában.  

A csőre, lába, mozgása, 

fürgesége alkalmazkodott  

a táplálék megszerzéséhez 

Tankönyv, 

munkafüzet 

képei, ábrái. 

Applikációs 

képek, diák 

4. o.  

cinege 

10. Rovarpusztítók  

az erdőben:  

a rovarevő emlősök 

A denevér: emlős.  

A sün: a vakondok rokona.  

Szarutüskék, szőr. Rovar-

evő 

A fogazat  

és a táplálkozás összefüg-

gése.  

A gerincesek, emlősök 

általános jellemzése 

Tankönyv, 

munkafüzet 

képei, ábrái 

4. o.  

mókus, borz 

11. A koronás keresztes pók A pókok jellemzése A pókok és a rovarok 

összehasonlítása. 

Jelentőségük  

Tankönyv, 

munkafüzet 

képei 

 

12. Az aljnövényzet állatai: 

az éti csiga  

és az erdei egér 

Az éti csiga: testrészei, 

jellemzése. 

Erdei egér: emlős,  

apró termetű, mindenevő, 

rágcsáló 

A csupasz bőrt a nyálka 

védi a kiszáradástól, mely 

az állat mozgását  

is elősegíti. 

Az izomzat a bőrhöz tapad, 

nincs belső vázrendszerük  

Csigaházak. 

Élő szemlél-

tetés 

Csigakövüle-

tek. 

Egérkoponya 

4. o.  

mókus, borz 

13. Az erdő ragadozói:  

a róka  

és az erdei fülesbagoly 

A ragadozó életmód jel-

lemzői  

A ragadozó életmód közös 

jellemzői mindkét állatnál. 

A ragadozók szerepe egy 

életközösségben 

Tankönyv, 

munkafüzet 

képei, felada-

tai. 

Applikációs 

kép  

4. o.  

róka 

14. Az erdő élete 

(Összefoglalás) 

Az erdő, mint életközösség 

fogalma. Az élőlények 

kapcsolata az erdőben 

Az erdő élőlényeinél tanul-

tak rendszerező összefogla-

lása. 

Gyűjtemények rendszere-

zése 

Applikációs 

képek. 

Gyűjtemé-

nyek 

 

15. Ellenőrző óra Témazáró feladatlap megírása   

 

A rétek élővilága 

 

Óra Tananyag 
Oktatási cél, tantervi köve-

telmény 

Koncentráció, javasolt 

munkaformák 
Szemléltetés Megjegyzés 

16. A rétek élővilága  

 

A rétek két fő típusa 

A rét életközösség 

Séta vagy kirándulás egy 

rétre 
  

17. A rét füvei és a réti sás A füvek jellemzői Az angol perje összehason-

lítása a búzával  

Lehetőség 

szerint élő 

szemléltetés 

4. o. 
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Óra Tananyag 
Oktatási cél, tantervi köve-

telmény 

Koncentráció, javasolt 

munkaformák 
Szemléltetés Megjegyzés 

18. A rét virágai: a réti bog-

lárka  

és a mezei zsálya 

Mindkettő kétszikű növény A növények alkalmazkodá-

sa a száraz és nedves kör-

nyezethez 

Préselt növé-

nyek, élő 

szemléltetés 

4. o. mocsári 

gólyahír, 

pipacs, pity-

pang stb. 

19. Növényevő rovarok  

a réten: sáskák, szöcskék, 

tücskök 

A rovarok jellemzése.  

A sáskák, szöcskék, tücs-

kök egyenesszárnyú rova-

rok.  

Fejlődésük, kifejlés  

A rejtő szín, a testalak 

(mimikri) összefüggése  

a környezettel.  

A sáskák és a szöcskék 

összehasonlítása.  

Preparátu-

mok. Munka-

füzet, tan-

könyv, ábrái, 

feladatai 

4. o.  

lepkék 

20. Növényevő emlősök  

a réten: a mezei nyúl  

és a mezei pocok 

A mezei nyúl és a mezei 

pocok: emlősök, növény-

evők, rágcsálók. 

Fogazatuk jellemzői:  

éles, folyton növő metsző-

fog, redős zápfog 

A testnagyság, testalak 

alkalmazkodása  

a környezethez.  

Sok ellenségük van, évente 

többször sok utódot hoznak 

a világra 

Munkafüzet, 

tankönyv, 

ábrái, felada-

tai 

4. o.  

mezei nyúl, 

hörcsög 

21. Rovarevők a réten:  

a fürge gyík  

és a vakondok 

A fürge gyík: gerinces, 

hüllő 

A vakondok: gerinces, 

emlős  

Rovarevő fogazata van. 

A környezet és a testfelépí-

tés kapcsolata. 

A hüllők, mint jellemző 

gerinces állatcsoport össze-

hasonlítása  

az emlősökkel 

Tankönyv, 

munkafüzet 

ábrái, felada-

tai. 

Applikációs 

képek. Dia. 

Gyík csont-

váza 

4. o.  

fürge gyík 

22. A rétek madarai: a fácán 

és az egerészölyv 

A fácán: a házi tyúk rokona 

Az egerészölyv: ragadozó 

madár 

A földön fészkelő madarak 

kicsinyei fészekhagyók. 

A rejtő szín és a környezet 

kapcsolata. 

A ragadozó életmód jel-

lemzői 

Tankönyv, 

munkafüzet 

kitömött 

fácán. 

 

4. o.  

fácán, fogoly, 

pacsirta, 

ölyvek, 

vércsék 

23. A rétek élővilága: 

Összefoglalás 

A mező, mint életközösség.  

Száraz rétek, nedves rétek.  

A rétek területe csökken. A 

rétek felhasználása. 

A mezőről tanultak rend-

szerező összefoglalása  

a munkafüzet alapján 

Képkártyák, 

gyűjtemé-

nyek 

 

24. Ellenőrző óra Témazáró feladatlap   
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Osztályozóvizsga követelmények 

földrajz 7.osztály 

 

 

 

Afrika kialakulása, tájai 

Afrika éghajlata 

Élet Afrikában 

A legkisebb kontinens: Ausztrália 

Amerika elhelyezkedése 

Amerika kialakulása és felszíne 

Éghajlati övezetek 

Amerika növényzete 

Az Amerikai Egyesült Államok és mezőgazdasága 

Kanada  

Latin –Amerika 

Ázsia 

Ázsia tájai 

Ázsia a legnagyobb kontinens 

Ázsia éghajlata élővilága, vízrajza 

Kína 

Japán 

Délkelet –Ázsia országai 

India 

Délnyugat –Ázsia 

Európa fekvése, felosztása, népessége 

Európa felszíne 

Európa éghajlata 

Az Európai Unió 

Észak-Európa országai 

Nagy –Britannia 

Franciaország 

Dél – és Délkelet-Európa országai 

Olaszország 

A Balkán-térség 

Kelet-Európa természeti képe 

Ukrajna 

Oroszország 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. osztály biológia 

 
Óra- 

szám 
A tanítási óra anyaga Képzési célok, képességfejlesztés 

1. Miről tanulunk az idén?  

Ismerkedés a tankönyvvel és a munkafüzettel 

Az évi munka szervezése 

Természet- és környezetvédelmi eseménynaptár (át-
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szám 
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tekintés) 

 

2.* Hazánk természetes élővilága A hazai életközösségek ismétlő-rendszerező 

áttekintése, a tanult fogalmak felidézése: 

3.* Az erdők növényvilága  életközösség, 

 Az erdők állatvilága  környezet és élőhely, 

 egymásrautaltság és kölcsönhatások, 

4.* A rétek élővilága  táplálkozási kapcsolatok, 

 A vizek és a vízpartok élővilága  alkalmazkodás, 

5–6.* Környezet- és természetvédelem 

Magyarországon,  

védett területeink 

 fajismeret, 

 a természet és az ember kapcsolata, 

 természet- és környezetvédelem. 

  Olvasmány: Hazánk nemzeti parkjai Olvasmányfeldolgozás – ábraelemzés, Nemzeti 

parkok emblémái 

7. Földünk élővilága Ismeretek felidézése: a Föld éghajlati övezetei. 

Új ismeret: az éghajlati övezetek meghatározzák a 

növényzet övezetességét. 

1. A trópusi éghajlati övezet élővilága 

8. Az esőerdők növényei 

 Olvasmány: Hogyan ismertük meg az 

esőerdőket? 

 Olvasmány: Hogyan ismerték meg a 

kutatók az esőerdei óriásfák életmódját? 

Egyenlítői éghajlat  trópusi esőerdő, 

A trópusi esőerdő szintezettsége:  

 fán lakó növények, 

 liánok, 

 örökzöld lomberdő. 

Olvasmányfeldolgozás 

9. A dél-amerikai esőerdők állatai: élet a 

lombkoronaszintben  

 Kiegészítés: kolibri, papagáj, bőgőmajom. 

Életlehetőségek a lombkoronában  alkalmazkodás 

az életfeltételekhez. 

Bemutatott fajok: kolibrik, papagájok, bőgőmajmok. 

10. A dél-amerikai esőerdők állatai: élet a 

félhomályos erdőben 

Összefüggés a testfelépítés, az életmód és a környezet 

között. 

Bemutatott fajok: közönséges madárpók óriáskígyók, 

anakonda, jaguár 

11. Az afrikai és az ázsiai esőerdők 

 

 

 

 

 Olvasmány: Évről évre csökken az 

esőerdők területe 

A kontinensek esőerdőinek összehasonlítása, 

fajgazdagsága. 

 táplálkozási kapcsolatok, 

 esőerdei tápláléklánc, 

 az esőerdők veszélyeztetettsége és védelme. 

Bemutatott fajok: gorilla, orangután, 

paradicsommadarak, tigris 

Olvasmányfeldolgozás – táblázatelemzés 

12. Az afrikai szavannák növényei 

 

 

 

 Olvasmány: Miért csökken a szavannák 

területe? 

Összefüggés a csapadékeloszlás  

és a növényzet alakulása között: 

 Szavannatípusok (erdős szavanna, füves szavanna) 

Bemutatott fajok: akáciák, majomkenyérfa. 

Olvasmányfeldolgozás 

13. Az afrikai szavannák állatai: a növényevők  

 

 

 kiiegészítés: elefánt, zsiráf 

 

 Olvasmány: Mekkorák az afrikai csordák? 

Összefüggés a környezet, a testfelépítés és az életmód 

között:  

 a növényevő életmód, 

 páros- és páratlanujjú pata. 

Bemutatott fajok: antilopok, zebrák, csimpánz, 

(elefánt, zsiráf) 

Olvasmányfeldolgozás – ábraelemzés: a „nagy közös 

asztal” 

14. Az afrikai szavannák állatai:  

a ragadozók 

 

Összefüggés a környezet, a testfelépítés és az életmód 

között:  

 a ragadozó életmód, 
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 Kiegészítés: strucc, vörös óriáskenguru 

 a szavannai tápláléklánc. 

Bemutatott fajok: oroszlán, nílusi krokodil, zebrák, 

csimpánz, (strucc, vörös óriáskenguru). 

15. A sivatagok élővilága A sivatagok szélsőséges életfeltételeket nyújtó 

élőhelyek  a környezet hatása 

a testfelépítésre és az életmódra. 

Bemutatott fajok: kaktuszok, datolyapálma, teve 

 M: Milyen növényeket termesztenek a trópusi 

éghajlatú területeken?  

Termesztett növények  felhasználási lehetőségek. 

Bemutatott fajok: kakaófa, kávécserje, banán, bors, 

teacserje, gyapot, rizs, vanília. 

16. Ö: Összefoglalás I. 

A trópusi területek élővilága 

Ismétlő rendszerezés 

17. E: A trópusi területek élővilága (Ellenőrzés-

értékelés) 

Ellenőrzés az I. ellenőrző feladatlappal, 

a teljesítmények értékelése. 

2. A mérsékelt éghajlati övezet élővilága 

18. A mediterrán területek élővilága 

 

 

 

 

Kiegészítés: szelídgesztenye 

A civilizáció következményei – másodlagos 

környezet: 

 macchia,  

 termesztett növények, illóolaj tartalmú növények 

Bemutatott fajok: paratölgy, nemesbabér, olajfa, 

levendula, kaméleon. 

19. A füves puszták élővilága  

 

 Olvasmány: A préri és a pampa 

 Olvasmány: A mérsékelt övi füves puszták 

a Föld legjelentősebb gabonatermő területei  

Összefüggések a környezeti adottságok, a testfelépítés 

és az életmód között:  

 puszta. 

 sztyepp, 

 préri, 

 pampa. 

Olvasmányfeldolgozás – ábraelemzés: füves pusztai 

táplálékhálózat 

20. A mérsékelt övi lombhullató erdők: a 

növényvilág 

 

 

 

 

 

 Olvasmány: Miért nem fagynak el az erdei 

fák? 

A mérsékelt övi lomberdők szintezettsége: 

 gyepszint,  

 cserjeszint, 

 lombkoronaszint. 

 bükkös, 

 tölgyes. 

Olvasmányfeldolgozás – diagramelemzés: tk. 57. (4) 

21. A mérsékelt övi lombhullató erdők: az 

állatvilág 

 

 

 Olvasmány: A lombhullató erdők 

különleges életmódú, védett állata a hód  

Összefüggés környezeti adottságok, a testfelépítés és 

az életmód között: 

 növényevők, 

 ragadozók, 

 mindenevők. 

Olvasmányfeldolgozás – Összehasonlító ábraelemzés: 

tk. 58 (5) és tk. 60 (1) ábra. 

22. A tajgaerdő 

 

 

 

 Olvasmány: A fenyőerdők és a gombák  

A tajgák szélsőséges életfeltételeket nyújtó élőhelyek: 

 a tajgaerdő szintezettsége, 

Bemutatott fajok: lucfenyő, vörösfenyő,  

nyírfa  

Olvasmányfeldolgozás 

 
Óra- 

szám 
A tanítási óra anyaga Képzési célok, képességfejlesztés 

23. A tajga állatai: a növényevők 

 

 Kiegészítés: mókus, siketfajd 

Alkalmazkodás a környezeti adottságokhoz: 

Bemutatott fajok: mókus, keresztcsőrű, siketfajd 

24. A tajga állatai: a ragadozók A környezet, a testfelépítés és az életmód 
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 Kiegészítés: barnamedve, farkasfalka 

összefüggései: 

 a ragadozó emlősök életmódja, 

Bemutatott fajok: hiúz, farkas, barnamedve. 

Grafikonelemzés: tk. 68 (2). 

 

 

 

 

7.osztály fizika (heti egy óra) 

I. A TESTEK MOZGÁSA 

Óra- 

szám 

Tananyag Szemléltetés, tanulói tevékenység 

1. Az út és az idő mérése Út- és időmérés (t), az adatok feljegyzése (t) 

2. Összefüggés az út és az idő között Grafikon készítése (t) 

3.  A sebesség A mérési adatok és a grafikon elemzése (t) 

4.  A sebesség kiszámítása A feladatmegoldás lépései (sz) 

5. A megtett út és az idő kiszámítása Az ismeretlen mennyiség kifejezése (sz) 

6. A változó mozgás A változó mozgás szemléltetése, mérés (sz) 

7. Az átlag- és pillanatnyi sebesség Sebességadatok összehasonlítása (t) 

8. A szabadesés A szabadesés bemutatása (sz) 

9.  Összefoglalás és gyakorlás:                       

A testek mozgása 

 

10.  Ellenőrzés az I. témakör anyagából Az I. feladatlap megoldása (t) 

11.  Gyakorlás az ellenőrzés tapasztalatai alapján  

12.  Szóbeli ellenőrzés az I. témakör anyagából  

 

II.  A DINAMIKA ALAPJAI 

Óra- 

szám 

Tananyag Szemléltetés, tanulói tevékenység 

13. A testek tehetetlensége Kísérletek a tehetetlenségre (sz, t) 

14.  A tömeg és a térfogat mérése A tömeg és a térfogat mérése (t) 

15.  A sűrűség A mérési adatok és a grafikon elemzése (t) 

16.  A tömeg és a térfogat kiszámítása  

17.  A mozgásállapot megváltozása A test mozgásállapot-változásai (sz) 

18.  Az erő Az erőhatás (sz); az erő ábrázolása (t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. osztály kémia (heti egy óra) 

 

Óra-

szám 
Téma Új fogalmak Kísérletek 

1. Új tantárgyat tanulunk.  

A tankönyv használata, jelölésrendszere 
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2. Tanulókísérlet: Hogyan kísérletezzünk? 

3. Ismerkedés a kémiával 

 

természettudomány, 

kémia 

cink és kénpor  

reakciója 

4. Az anyag tulajdonságai és változásai  

 

fizikai változás,  

kémiai változás 

jód szublimációja,  

alumínium égése 

5. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok 

 

egyesülés, bomlás, 

exoterm folyamat, 

endoterm folyamat 

magnézium égése,  

cukor bomlása 

6. A levegő 

 

összetett anyag,  

keverék, 

oxigén, nitrogén, 

nemesgázok 

oxigén mennyisége 

a levegőben,  

oxigén előállítása, 

égés tiszta oxigén-

ben 

7. A levegő szennyezése  

és védelme 

 

savas eső, üveg-

házhatás, szmog, 

ózonpajzs 

 

8–9. Az égés és a tűzoltás 

 

gyors égés, lassú 

égés, 

gyulladási hőmér-

séklet 

az égés feltételei, 

égéstermékek  

kimutatása, égő 

benzin oltása 

10. A víz 

Vízszennyezés (házi dolgozat) 

desztillált víz csapvíz bepárlása, 

csapvíz desztillálá-

sa 

11. Oldatok 

 

oldat, oldószer,  

oldott anyag, 

exoterm és endo-

term oldódás 

jód oldódása,  

kálium-nitrát, 

NaOH-pasztilla  

oldódása 

12. Keverékek és oldatok szétválasztása 

 

szűrés, ülepítés, 

desztillálás, bepár-

lás, kristályosítás 

szűrés 

 

13. Írásbeli felelt 

14. Az oldatok töménysége 

 

tömegszázalékos 

összetétel 

konyhasóból  

telítetlen és telített 

oldat készítése 

15. Gyakorlás:  
Feladatok az oldatok tömegszázalékos összetételének kiszámítására 

16. A víz alkotórészei 

 

hidrogén, durranó-

gáz, 

vegyület, 

bomlás, egyesülés 

víz elektromos 

bontása, hidrogén 

égése, durranógáz 

égése 

17. Összefoglalás 

18. I. témazáró 

 

 

 

 

 

Német nyelv 7. osztály 

Tankönyv és munkafüzet Start neu 1-10 Lektion 

Grüß Gott! Entschuldigung! 

Buchstabieren Sie! betűzés 

- Im Operncafé Rendelés 

- Zimmer frei Was kostet…? 

- Wie bitte? Wiederholen Sie!  felszólítás 
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- Namen,- árucikk minősítése 

- Aus(f)verkauf – vásárlási szándék lebeszélés a vásárlásról meggyőzés 

- Essen und Trinken Schnellimbiss, Oktoberfest 

- Sachertorte – rendelés 

In der Konditorei - kínálás, fizetés  

Wie geht’s?  Visitenkarte  

von Beruf /schon, noch, erst/  

- Eine Party machen – Harmadik személy bemutatása sich vorstellen 

- Möchtest du tanzen? 

- Familien aus aller Welt- család, barátok, foglalkozások 

- Tratsch – tetszés, egyetértés, egyet nem értés  nicht wahr? 

- Wir leben aktiv – szabadidős tevékenységek 

am előljáró időhatározóként  elváló igekötők 

- Was macht Helga am…? napirend elmesélése 

- Kommst du mit? Eine Nacht in Berlin 

- Hast du heute abend Zeit? – meghívás elfogadása, elutasítása 

- Hast du Lust? 

- Interresiert es dich? 

- Gute Idee! 

- Das geht nicht. 

- Ich habe leider keine Zeit/Lust 

- A módbeli segédigék: können, müssen 

- Die Sprachschule – Haben Sie einen Kurs für Anfaänger 

Nyomtatvány kitöltése 

- Farben, Länder, Sprachen 

- Welche Farbe hat die Fahne von….? 

- Radtour – Komm doch mit! 

Das schaffen wir! 

Back lieber…! 

- Das Picknick – Was bekommen Sie?Felszólítások 

Was brauchen Sie? 

Was nehmen Sie?  

Was möchten Sie? 

- Vásárlás boltban és piacon. 

- Essen gehen – étteremtípusok 

- terítés 

- szokások 

- meghívás  segédige: dürfen 

- Im Restaurant  Wie schmeckt’s? 

„dass” 

„weil”  KATI szórend 

 

 

Az osztályozóvizsga követelményei 7. osztály magyar irodalom 

 

A reformkor magyar irodalma: Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

 Petőfi Sándor:A Tisza, Fa leszek ha.., Reszket a bokor, mert.., Szeptember vé-

gén, Egy gondolat bánt engemet, Nemzeti dal,  

Arany János: A fülemile, Szondi két apródja, vásárban, Epilógus 
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Tompa Mihály: A madár, fiaihoz 

Vajda János: A virrasztók, Nádas tavon 

Jókai Mór : életrajza A Kőszívű ember fiai 

Mikszáth Kálmán élete, Bede Anna tartozása, A néhai bárány, A Balóthy –

domínium,  

Krúdy Gyula: A zöldkalapos ember, A magyar nép aranypénzei,Árvízi hajós 

 Kosztolányi Dezső:Ozsonna 

Szabó István :Fecskék 

 Karinthy Frigyes: Irodalom 

 Ady Endre: Párizsban járt az Ősz 

 Kosztolányi Dezső:Üllői-úti fák 

 

 

 

 

 

 

 

7. osztály magyar nyelvtan 

 

 

Anyanyelvünk zenéje, A kiselőadás, A hozzászólás felszólalás, Az alany állít-

mányi szószerkezetek, A tárgyas szószerkezet, A határozós szószerkezetek, A 

jelzős szószerkezetek, A mellérendelő szószerkezetek, A szóösszetételek, A 

szerves szóösszetételek, A szervetlen szóösszetételek, Különírás vagy egybeírás, 

Mozaikszók 
 

 

Osztályozó vizsga témái – 7. osztály történelem: 
 

6. A polgári átalakulás kora 

- Európa a 17-18. században. A felvilágosodás. 

Nevek: Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. 

Helynevek: Európa centruma. 

Fogalmak: felvilágosodás, polgárság, hatalommegosztás, enciklopédia. 

- Az Egyesült Államok megalakulása 

Név: Washington. 

Helynév: Boston. 

Évszám: 1776. 

Fogalmak: gyarmat, alkotmány, polgári köztársaság. 

- Francia forradalom: kezdete, köztársaság kikiáltása és bukása: jakobinus diktatúra. 

Nevek: XVI. Lajos, Robespierre. 

Helynevek: Párizs, Versailles, Bastille, Valmy. 

Évszámok: 1789. 1792. 

Fogalmak: első, második, harmadik rend, rendi gyűlés, alkotmányos királyság, köztár-

saság, terror. 

- Bonaparte Napóleon és a polgári Franciaország 
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Név: Bonaparte Napóleon. 

Helynevek: Borogyino, Waterloo, Lipcse, Szent Ilona-sziget. 

Évszámok: 1804. 1813. 1815. 

- Ipari forradalom: gazdasági és társadalmi következmények, új találmányok. 

Nevek: J. Watt, Fulton, Stephenson, Morse. 

Fogalmak: vetésforgó, vetélő, ipari forradalom, szabad versenyes kapitalizmus, tőke, 

sztrájk. 

 

7. Magyarország a 18. században 

- Az ország újjászervezése: soknemzetiségű Magyarország. 

Név: III. Károly. 

Fogalmak: Pragmatica Sanctio, szervezett betelepítés. 

- Hazánk Mária Terézia uralkodása idején 

Név: Mária Terézia 

Évszámok: 1740-1780. 

Helynevek: Szilézia, Galícia. 

Fogalmak: kettős vámrendszer, urbárium, Ratio Educationis. 

- II. József rendeletei 

Név: II. József 

Évszámok: 1780-1790. 

Fogalmak: türelmi rendelet, népszámlálás. 

- Francia forradalom és Napóleoni háborúk hatása Magyarországon 

Nevek: II. Lipót, I. Ferenc, Martinovics Ignác. 

Évszám: 1791. 

Fogalmak: rendi alkotmány, cenzúra, káté, infláció. 

 

8. A polgárosodás kezdete Magyarországon: 

a) Reformkor 

- Széchenyi István a reformmozgalom elindítója. 

Nevek: Széchényi Ferenc, Széchenyi István 

Évszámok: 1825. 1830. 

Helynevek: Pest, Keszthely 

Fogalmak: reform, akadémia hitel 

- Politikai élet a reformkorban 

Évszámok. 1830-1848. 

Helynevek: Pozsony 

Fogalmak: alsó-felső tábla, közteherviselés, örökváltság. 

 

- Kossuth Lajos fellépése, programja 

Nevek: Kossuth Lajos, V. Ferdinánd, Batthyány Lajos, Metternich. 

Évszámok: 1840. 1841. 

Fogalmak: nyelvújítás, pánszlávizmus, cenzor, közteherviselés. 

b) Forradalom és szabadságharc 

- 1848. március 15. 

Nevek: Kossuth, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Táncsics Mihály. 

Évszámok. 1848. 03. 15. 

Helynevek: Párizs, Prága, Bécs, Pest, Pozsony 

Fogalmak: népek tavasza, felelős minisztérium. 

- A forradalom eredményei: 1848. évi törvények 

Név: Batthyány Lajos 

Évszám: 1848. 04. 11. 
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Fogalom: felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, zsellér. 

- Szabadságharc kezdete 

Nevek: Kossuth, Jellasics. 

Helynevek: Pákozd, Ozora, Schwechat. 

Évszám: 1848. 09. 29. 

Fogalmak: népképviseleti országgyűlés, toborzás, újonc 

- A szabadságharc tetőpontja: a tavaszi hadjárat 

Nevek: Windisch-Grätz, Damjanich, Görgei. 

Helynevek: Kápolna, Olmütz, Isaszeg, Vác, Debrecen. 

Évszámok: 1849. 04. 14. 1848. 05. 21. 

Fogalmak: trónfosztás, kormányzó. 

- A szabadságharc leverése 

Nevek: Klapka, Haynau, I. Miklós. 

Helynevek: Szeged, Arad, Temesvár, Világos, Komárom. 

Évszámok: 1849. 08. 13. 1849. 10. 06. 

Fogalmak: teljhatalom, emigráció, 13 aradi vértanú. 

 

 

 

9. Nemzetállamok kora 

- Polgárháború az É-amerikai Egyesült Államokban 

Név: Lincoln 

Helynevek: Washington, Gettisburg 

Évszámok: 1861-1865. 

Fogalmak: rezervátum, aranyláz. 

- Változások Európa térképén:  új és hanyatló nemzetállamok. 

Nevek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck. 

Helynevek: Piemont, Szicília, Königgrätz, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Berlin. 

Évszámok: 1866. 1870. 1830. 1877-1878. 

Fogalmak: nemzetállam, nagyhatalom. 

- Újabb technikai és ipari fejlődés: Európa a 19. század utolsó évtizedeiben 

Nevek: Edison, Siemens, Bell, Benz, Diesel, Jedlik Ányos, Déri-Btáthy-Zipernowski, 

Bánki Donát, Puskás Tivadar. 

Fogalmak: nehézipar, belső égésű motor, vásárlóerő. 

- Sokarcú munkásmozgalom 

Nevek: Owen, Marx, Engels 

Évszámok: 1889. 

Fogalmak: szocialista, utópista, marxizmus, keresztényszocializmus 

- Versenyben a világ újrafelosztásáért 

Helynevek: Szuezi-csatorna, Hongkong, Delhi, Fokváros, Alaszka. 

Évszám: 1857. 

Fogalmak: félgyarmat, ópiumháború. 

 

10. A dualizmus kora 

- Hazánk a szabadságharc leverése után 

Nevek: Deák Ferenc, Bach, Makk József, Erkel Ferenc 

Helynevek: Buda, Sopron, Kassa, Nagyvárad. 

Évszám: 1850. 

Fogalmak: passzív ellenállás, emigráció. 

- A kiegyezés 

Nevek: Deák, I. Ferenc József 
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Évszám: 1865. 

Fogalmak: dualizmus, közös ügyek. 

- Gazdasági felzárkózás, polgárosodó magyar társadalom 

Nevek: Weiss Manfréd, Andrássy Gyula. 

Helynevek: Diósgyőr, Salgótarján, Csepel, Tisza, Viharsarok. 

Évszámok: 1853. 1890. 

Fogalmak: tőkés uradalom, dzsentri, kispolgár, kubikus, munkásegylet. 

- Budapest a világváros: városiasodás 

- Millennium éve: sikerek és válságjelek 

Nevek: Semmelweis Ignác, Eötvös Loránd, Székely Bertalan, Munkácsy Mihály 

Fogalmak: boldog békeidők, alkotmányos válság, kivándorlás. 

 

11. Az első világháború 

- Az első világháború kezdete 

Nevek: Ferenc Ferdinánd, II. Vilmos 

Helynév: Szarajevó 

Évszám: 1914. 

Fogalmak: antant, hármas szövetség, hadüzenet, front, villámháború, állóháború. 

- Tömegek és gépek háborúja: a hátország. 

Helynevek: Párizs, Verdun, Doberdó, Isonzó, Ypern. 

Évszámok: 1916. 1917. 

Fogalmak: nehézfegyverek, hátország, kapituláció, fegyverszünet. 

- Az oroszországi forradalom 

Nevek: II. Miklós, Lenin, Trockij. 

Helynév: Szentpétervár 

Évszámok: 1917. 11. 02. 1922. 

Fogalmak: szovjetek, bolsevikok, proletárdiktatúra, földosztás, szövetségi állam. 

- Győztesek és vesztesek 

Nevek: Wilson, Clemenceau 

Helynevek: Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Izland. 

Évszám: 1919. 

Fogalom: jóvátétel 

- Hazánk részvétele az első világháborúban 

Nevek: I. Ferenc József, Tisza István 

Helynevek: Gorlice, Isonzó, Piave 

Évszámok: 1916. 1918. 

Fogalom: ultimátum 

 

 

Matematika 

7. osztály 

 

I. félév 

 

Természetes számok, racionális számok 

 

 Műveletek racionális számokkal 

 Hatványozás 

 Műveletek azonos alapú hatványokkal 

 Számok normálalakja 
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Algebrai kifejezések 

 

 Behelyettesítés 

 Összevonás-egynemű kifejezések 

 Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása 

 Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval 

 Kiemelés 

 

Egyenletek egyenlőtlenségek 

 

 Egyenletek megoldása mérlegelv módszerrel 

 Egyenlőtlenségek 

 Szöveges feladatok megoldása egyenlettel 

 

Síkgeometria 

 

 Középpontos szimmetria, középpontos tükrözés 

 Paralelogramma és trapéz szerkesztése 

 

II. félév 

 

Halmazok, kombinatorika 

 

 Halmazok metszete, egyesítése, komplementere 

 Hány eleme van a halmaznak? 

 Hányféle sorrend lehetséges? 

 

Függvények, sorozatok 

 

 Számtani sorozat 

 Grafikonok 

 Lineáris függvények ábrázolása 

 

 

Síkgeometria 

 

 Háromszögek beírható és köré írható köre 

 Háromszög magasságvonala és súlyvonala 

 Háromszögek területe 

 Négyszögek területe 

 Kör kerülete és területe 

 

Valószínűség, statisztika 

 

 Átlag, módusz, medián 

 

Térgeometria 

 

 Hasáb és henger felszíne 

 Hasáb és henger térfogata 
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Matematika 

8. osztály 
 

I. félév 

 

Algebra 

 

 Több tagú algebrai kifejezések szorzása 

 Kiemelés, sorzattá alakítás 

 Egyenletek megoldása 

 Egyenletek megoldása szorzattá alakítással 

 

 

Szöveges feladatok 

 

 Gondoltam egy számra… 

 Keveréses feladatok 

 Együttes munkavégzés 

 

Halmazok, kominatorika 

 

 Halmazok 

 Hányféle útvonal lehetséges 

 Válasszuk szét az eseteket 

 Hányféleképpen választhatunk? 

 

Geometria 

 

 Négyzetgyökvonás 

 Pitagorasz tétele és alkalmazása 

 

 

II. félév 

 

Térgeometria 

 

 Csúcsok, élek, lapok 

 Testek felszíne 

 Testek térfogata 

 

Statisztika, valószínűség 

 

 Mennyi a valószínűsége? 

 

Geometria 

 

 Eltolás 

 Egybevágósági transzformációk 

 Középpontos hasonlóság 
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Függvények, sorozatok 

 

 Lineáris függvények 

 Abszolútérték függvény 

 Másodfokú függvény 

 Számtani sorozat és mértani sorozat 
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Osztályozóvizsga anyaga 

földrajz 8.osztály 

 

 

 

 

Közép-Európa természeti képe 

Közép-Európa társadalomföldrajza 

Németország 

Németország ipara 

Lengyelország 

Csehország 

Az Alpok 

Ausztria, Szlovénia, Svájc 

A Kárpátok 

Szlovákia 

Románia 

Magyarország elhelyezkedése 

Magyarország éghajlata 

Magyarország növényvilága 

Természeti erőforrásaink 

A magyar népesség és elhelyezkedése 

Népesedési folyamatok 

Településhálózatunk 

Az urbanizáció és városaink 

Budapest 

Hazánk tájai: Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-dombság, Dunántúli –középhegység, 

Északi –középhegység 

A magyar nemzetgazdaság jellemzői 

Energiagazdaság 

Átalakuló mezőgazdaságunk 

Turizmus 

Hazánk régiói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Német nyelv 8. osztály 

Tankönyv és munkafüzet Start neu 11-20 Lektion 

- Leute und Kleider – öltözködés, vásárlás 

Wie gefällt dir? – tetszés, nem tetszés 

Wo kann ich anprobieren? 

Welche Größe…? Welche Farbe…? 

- Überraschung in Lila meglepetés 
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Ein Geschenk 

Kann ich umtauschen? csere kifejezése 

- Möbelstücke  Helyhatározók 

AKK és DAT 

Wohin ? Wo? 

- Wohnwagenidylle viel- wenig denn kötőszó 

- Heute stirbst du – egy filmforgatókönyv 

Felszólítások 

E/2 T/2 T/3 önözés 

- Polizeiruf – utazás 

baj bejelentése  Perfekt gyakorlása 

- Einbruch in die Villa – betörés elmesélése 

- Wiener Geschichten – közlekedés 

Unterwegs- közlekedési eszközök -útbaigazítás 

-an der Kirche vorbei 

-durch den Tunnel 

-um den Platz herum 

-überqueren Sie die Straße  Részes esette és tárgyesettel járó elöljárószók 

- Ein Ausländer in Wien – Megszólítás az utcán 

Können Sie mir helfen?  

Wie kommt man…? 

Gehen Sie hier geradeaus! 

térképolvasás 

- Am Telefon – telefonálás hivatalos ügyben 

Ich möchte Herrn..sprechen. 

Wollen Sie eine Nachricht hinterlassan? 

Ich verbinde Sie. 

Ich rufe ihn/sie später noch mal an. 

- Endlich ist die Familie zusammen! 

Herzliche Glückwünsche! 

Vielen Danke für… 

- gern- lieber- am liebsten – vágyak kifejezése 

du hast Recht 

ich bin dagegen 

das stimmt nicht 

- Das segelnude Klassenzimmer – hajónapló írása 

- Gute Besserung! orvos- beteg szituációk 

Was fehlt es? 

Was fehlt Ihnen? 

Was tut Ihnen weh? 

Ich habe…schmerzen 

….tut/tun mir weh. 

Ich habe Fieber 

 

betegségek, tiltás, segítség hívása 

 

 

Osztályozó vizsga témái – 8. osztály történelem: 
 

12. A világ a 20. század 20-as és 30-as éveiben 

- Hatalmi átrendeződés Európában az I. vh. után. A Népszövetség 
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Név: Wilson 

Helynevek: Rajna-vidék, Elzász-Lotaringia, Danzig. 

Évszám: 1919. 

Fogalmak: fegyverszünet, békekötés, Népszövetség. 

- Közép-Európa nyugtalan évei: Németország, Ausztria, Olaszország 

Nevek: Hitler, Mussolini. 

Helynevek: Bajorország, Dalmácia. 

Évszám: 1920. 1922. 

Fogalmak: szélsőjobboldal, szélsőbaloldal, forradalom, puccs, fasizmus, kommuniz-

mus, diktatúra, weimari köztársaság. 

- Nagy gazdasági világválság 

Név: Roosevelt 

Helynév: New York 

Évszám: 1929-1933. 

Fogalmak: tőzsde, vásárlóerő, túltermelés, csőd, New Deal, társadalombiztosítás, vi-

lágválság. 

- Nácizmus Németországban 

Nevek: Hitler, Hindenburg 

Helynevek: Ruhr-vidék, Saar-vidék, Németország 

Évszámok: 1932. 1933. 1936. 

Fogalmak: fasizmus, nácizmus, fajelmélet, koncentrációs tábor 

- Sztálini Szovjetunió 

Nevek: Lenin, Sztálin 

Évszámok: 1917. 1922. 

Helynév: Szovjetunió 

Fogalmak: polgárháború, NEP, tervgazdálkodás, kollektivizálás, sztálinizmus, szemé-

lyi kultusz, gulág 

- Útban egy új világháború felé: háborús tömbök kialakulása, hitleri agresszió áldozatai 

Név: Franco 

Helynevek: Abesszínia, München 

Évszámok: 1936. 1938. 1939. 

Fogalmak: antikomintern paktum, népfrontpolitika, Anschluss, müncheni konferencia, 

Berlin-Róma tengely 

 

13. Magyarország a két világháború között 

- Őszirózsás forradalom 

Nevek: Károlyi Mihály, Tisza István, IV. Károly 

Helynév: Belgrád 

Évszám: 1918. 10. 30-31. 

Fogalmak: Nemzeti Tanács, népköztársaság 

- Tanácsköztársaság létrejötte, harcai és bukása 

Nevek: Kun Béla, Garbai Sándor, Clemenceau 

Helynevek: Eperjes, Kalocsa 

Évszám: 1919. 

Fogalmak: tanácsköztársaság, direktórium, vörös terror, KMP, szocializálás 

- Horthy korszak 

Név: Horthy Miklós 

Helynevek: Siófok, Orgovány 

Évszám: 1920. 

Fogalmak: fehérterror, ellenforradalom, kormányzó 

- A trianoni békeszerződés: 1920. június 4. 
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Nevek: Apponyi Albert, Teleki Pál 

Helynevek: Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék 

Évszám: 1920. 06. 04. 

Fogalmak: wilsoni elvek, népszavazás, történelmi Magyarország, revízió 

- A bethleni konszolidáció: Horthy-rendszer megszilárdulása 

Név: Bethlen István 

Évszám: 1921. 

Fogalmak: konszolidáció, földreform, nyílt szavazás 

- Gömbös kormány: kiútkeresés a válságból 

Név: Gömbös Gyula 

Helynév: Biatorbágy 

Fogalmak: statárium, középrétegek, fajvédők, zsidótörvények 

- Horthy korszak külpolitikája, életmódváltás és kulturális fejlődés 

Név: Klebelsberg Kunó, Mussolini 

Évszámok: 1922. 1927. 

Fogalmak: revízió, kisantant, barátsági szerződés, tengelyhatalmak, analfabetizmus, 

úri középosztály, cserkészmozgalom. 

 

14. A II. világháború. Hazánk a II. világháborúban 

- A második világháború megkezdődik 

Nevek: Hitler, Sztálin, Molotov, Ribbentrop, Churchill, Roosevelt 

Helynevek: Cseh-morva Protektorátus, Párizs, London, Moszkva, Pearl Harbor 

Évszámok: 1939. 1940. 1941. 1942. 

Fogalmak: villámháború, koalíció, megnemtámadási szerződés, „furcsa háború” 

- A háború menete, totális háború 

Nevek: Rommel, Montgomery 

Helynevek: Sztálingrád, Leningrád, Midway-szigetek 

Évszámok: 1942. 1943. 

Fogalmak: front, totális háború, partraszállás 

- Hazánk bekapcsolódása a II. világháborúba 

Nevek: Horthy Miklós, teleki Pál, Bárdossy László 

Helynevek: Felvidék, Kárpátalja, Kassa, Újvidék 

Évszámok: 1938. 1939. 1940. 1941. 

Fogalmak: I. és II. bécsi döntés, hadüzenet, gyorshadtest 

- Hazánk német megszállása, és a nyilas hatalomátvétel hadművelete 

Nevek: Kállay Miklós, Szálasi Ferenc 

Helynevek: Don-kanyar, Voronyezs, Árpád-vonal, Debrecen, Budapest 

Évszámok: 1943. 1944. 1945. 

Fogalmak: hintapolitika, Magyar Történelmi Emlékbizottság, Magyar Front, nyilasok, 

kiugrási kísérlet 

- Az európai és magyar zsidóság tragédiája: a holokauszt 

Név: Raoul Wallenberg 

Helynév: Auschwitz 

Fogalmak: holokauszt, Dávid-csillag, gettó, deportálás, koncentrációs tábor 

- A második világháború befejezése Európában és Európán kívül 

Nevek: Tito, Truman, Mao Ce-tung 

Helynevek: Normandia, Varsó, Visztula, Burma, Hirosima, Nagaszaki, Kína 

Évszámok: 1944. 1945. 

 

15. A globalizálódó világ 

- Földünk a II. világháború után: az ENSZ és a kétpólusú világ 
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Nevek: Sztálin, Truman 

Helynevek: San Francisco, Varsó 

Évszámok: 1945. 1947. 1948. 

Fogalmak: ENSZ, NATO, Varsói Szerződés, Marshall-terv, Biztonsági Tanács, szu-

perhatalom 

- A „szabad világ” és a kommunista diktatúrák. 15 év hidegháború 

Nevek: Tito, Fidel Castro, Hruscsov, Kennedy 

Helynevek: Korea, Kuba 

Évszámok: 1950-1953. 1962. 1972. 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, Truman-doktrína, koncepciós per, rakétaválság 

- A harmadik világ 

Nevek: Csang Kai-sek, Castro 

Helynevek: Fekete-Afrika, India, Pakisztán, Kína, Tajvan, Vietnam 

Évszámok: 1947. 1954. 1971. 

Fogalmak: harmadik világ, szuverenitás, kubuc 

- Békés egymás mellett élés, világgazdasági változások, keleti tömb 

Nevek: Brezsnyev, Gorbacsov, Reagan 

Helynevek: Helsinki, Afganisztán 

Évszámok: 1975. 1968. 1979. 1985. 

Fogalmak: helsinki alapelvek, enyhülés, intervenció, Brezsnyev-doktrína, olajválság, 

csillagháború, FÁK 

- Az európai integráció és a globalizáció problémái 

Helynevek: Róma, Strasbourg, Brüsszel 

Évszámok: 1949. 1958. 1973. 1992. 1995. 2002. 2004. 

Fogalmak: integráció, EGK -> Európai Közösség -> Európai Unió, euró, schengeni 

egyezmény, globalizáció, ózonlyuk, népességrobbanás, adósságcsapda, terrorizmus 

 

16. Magyarország története 1945-től napjainkig 

- Hazánk a vesztes háború után 

Nevek: Miklós Béla, Rákosi Mátyás, Tildy Zoltán 

Helynevek: Debrecen, pozsonyi hídfő 

Évszámok: 1944. 1945. 1946 

Fogalmak: Ideiglenes Nemzetgyűlés, népbíróságok, földreform, vágtató infláció, forint 

- Koalíciós időszak, pártállami rendszer létrejötte 

Nevek: Tildy Zoltán, Mindszenty József 

Évszámok: 1945. 1946. 1948. 

Fogalmak: ÁVÓ -> ÁVH, demokratikus választás, miniszteri tálca, államosítás, terv-

gazdálkodás, MDP 

- A Rákosi-korszak: sztálinizmus Magyarországon 

Nevek. Rákosi Mihály, Gerő Ernő, Kádár János, Nagy Imre 

Helynevek: Recsk, Sztálinváros 

Évszámok: 1949. 1953. 

Fogalmak: koncepciós per, internálótábor, kulák, termelőszövetkezet 

- Forradalom és szabadságharc Magyarországon 

Nevek: Nagy Imre, Maléter Pál, Kádár János 

Helynevek: Budapest, Mosonmagyaróvár 

Évszámok: 1956. 10. 23. 

Fogalmak: tüntetés, forradalom, szabadságharc, szuezi válság 

- Kádár korszak: hazánk 1956 után 

Nevek: Kádár János, Nagy Imre 

Évszám: 1958. 
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Fogalmak: ellenkormány, munkásőrség, közkegyelem, „kemény” diktatúra, „puha” 

diktatúra 

- Rendszerváltás: gazdasági, társadalmi változások 

Nevek: Gorbacsov, Pozsgay Imre, Németh Miklós, Antall József, Göncz Árpád 

Évszámok: 1970-es évek, 1989. 1990. 

Fogalmak: olajválság, adósságcsapda, reform, népfelkelés, népszavazás, többpárti vá-

lasztás, parlamentáris rendszer, Alkotmánybíróság, ombudsman, önkormányzat, priva-

tizáció 

 

17. Állampolgári ismeretek 

- Az állam és a polgárai 

Fogalmak: állam, polgár, alkotmány, polgári jogok, nemzeti jelképek 

- demokráciánk intézményei 

Fogalmak: hatalmi ágak, országgyűlés, népképviselet, köztársasági elnök, kormány, 

miniszter, polgármester, ügyészség, bíróság 

- Részvétel a közügyekben 

Fogalmak: közügyek, nyilvánosság, titkos szavazás, választójog, politikai párt, egye-

sület, ajánlócédula 

- A polgármesteri hivatalban 

Fogalmak: önkormányzati képviselő, tisztségviselő 

- Emberi jogok – társadalmi kötelezettségek hazánkban 

Fogalmak: jogok – kötelezettségek, általános emberi jogok, szabadságjogok, kiskorú-

ak, nagykorúak, kisebbségi jogok 

 

 

 

8. osztály magyar nyelv:  

I. félév:  

 

Milyen lehet a kommunikáció? A monológ és a párbeszéd.  

A mondatfajták. A beszélő szándéka és szerkezet szerint.  

Az egyszerű mondatok:  

Fogalmak: Tagolt-, tagolatlan-, hiányos-, tő- és bővített mondatok.  

Az összetett mondat fogalma, osztályozása (szerves, szervetlen, alá- és mellérendelő)  

Az alárendelő összetett mondatok:  

Alanyi, állítmányi, tárgyi, határozói és jelzői alárendelések.  

A sajátos jelentésű mellékmondatok.  

A mellérendelő összetett mondatok:  

A többszörösen összetett mondatok.  

A mondatvégi és a tagmondatok közötti írásjelek.  

 

 

II. félév:  

Könyvtárhasználat: cédulázás, anyaggyűjtés.  

Fogalmazási kalauz:  

A vita, az ismertetés, az önéletrajz (hagyományos és modern), a kérvény.  

A magyar nyelv története és típusai. A nyelvjárások  

A tömegkommunikáció célja és formái: a reklám, a hirdetés.  

A sajtószövegek: hír, tudósítás, kommentár, jegyzet, glossza, riport, interjú  
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A tanuló legyen képes egyszerű mondatot elemezni, és ágrajz segítségével ábrázolni is tudja.  

Ismerje fel az alá- és mellérendelő összetett mondatokat, tudja őket elemezni. A  tanévben 

tanult ismereteket alkalmazni tudja a gyakorlatban is, pl. tollbamondás során! Önállóan tudjon 

ismertetést, önéletrajzot, kérvényt írni.  

 

 

8. osztály: magyar irodalom:  

I. félév:  

Ady Endre élete és költészete.  

Verselemzések: El a faluból, Hazamegyek a falumba, Az Értől az Oceánig, A befalazott diák, 

A föl-földobott kő, Magyar jakobinus dala, Lédával a bálban, Őrizem a szemed, A tűz csiho-

lója, Párizsban járt az ősz.  

Móricz Zsigmond: Hét krajcár. A novella fogalma, tartalma, szereplőinek jellemzése.  

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Regény, ifjúsági regény fogalma. A regény szerkeze-

te, a szereplők rendszere, jellemek, önéletrajzi elemek.  

Babits Mihály pályaképe. Versei: Új leoninusok, A csengettyűsfiú 

Juhász Gyula pályaképe. Versei: Anna örök, Milyen volt…  

Kosztolányi Dezső pályaképe, lírája és prózája.  

Versei: A szegény kisgyermek panaszai  

Novellája: Ötévi fegyház. A novella szerkezete, cselekménye.  

Tóth Árpád pályaképe.  

Versei: Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú  

Karinthy Frigyes pályaképe.  

Művei: „A szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései” című ciklusból.  

Tanár úr kérem  

Kassák Lajos pályaképe  

Versei: Mesteremberek. Fogalmak: Szabad vers, avantgarde  

Tamási Áron: Ábel trilógia. Ábel a rengetegben című művének cselekménye, Ábel jellemzé-

se. A mű humora, nyelvezete.  

Szabó Lőrinc pályaképe.  

Művei: Új lakásban, Tücsökzene  

 

II. félév:  

József Attila pályaképe.  

Versei: Tiszta szívvel, Istenem, Mikor az uccán átment a kedves, Ringató, A Dunánál  

Radnóti Miklós pályaképe.  

Versei: Tétova óda, Nem tudhatom…, Erőltetett menet  

Újabb irodalmunk képviselői közül:  

Illyés Gyula pályaképe, a szociográfia fogalma.  

Örkény István pályaképe, a groteszk, az abszurd fogalma. A kenyér című műve.  

Művei: A kamaszizmok tündérszárnyán, Egy mondat a zsarnokságról, Esti csoda 

Weöres Sándor pályaképe, életkép, karikatúra fogalma.  

Művei: Szán megy el az ablakod alatt, Robogó szekerek, Hazatérés, Majomország. 

Pilinszky János pályaképe, az esszé fogalma.  

Művei: Egy szenvedély margójára, Egy lírikus naplójából.  

Nagy László pályaképe.  

Versei: Életem, Ki viszi át a Szerelmet, Elmentek tejfogaim, Tűz  

 

XX. századi magyar irodalom:  

Áprily Lajos: Március  

Füst Milán: A magyarokhoz  
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Kálnoky László: Egy modern zsarnokhoz  

Jékely Zoltán: Futballisták  

Csanády Imre: Az 56-os évre  

Nemes Nagy Ágnes: A szabadsághoz  

Csoóri Sándor: Vendégeim 

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér 

Lázár Ervin: Az asszony 

Orbán Ottó: Örökös otthon  

A fenti verseket a tanuló ismerje, megértse, néhány mondatban összefoglalja lényegüket, ele-

mezni tudja őket. Az eddig tanult költői képeket elméletben is tudja és gyakorlatban is képes 

legyen felismerni azokat.  

 

Kertész Imre pályaképe, holokausztirodalom fogalma. A regény fogalma. A Sorstalanság 

mondanivalója.  

 

 

 

 

 

8. osztály fizika (heti 2 óra) 

I. ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK; AZ EGYENÁRAM 

 

Óra-

szán 

Tananyag Szemléltetés, tanulói tevékenység 

1. Elektrosztatikai kísérletek;      

az elektromos töltés 

Elektromos vonzás, taszítás (t); kísérletek elektro-

szkóppal (sz) 

2. Az elektromos áram; vezetők, 

szigetelők 

Galvánelem (sz); vezetők, szigetelők vizsgálata 

zsebteleppel, zsebizzóval (t) 

3. Áramkörök összeállítása; áram-

köri jelek 

Áramkörök (sz); áramkörök összeállítása, elemzése; 

kapcsolási rajz, táblázat (t) 

4. Az áramerősség és mérése Az áramerősség mérése (sz); áramerősség-mérés 

zsebtelep áramkörében (t) 

5. A feszültség és mérése A feszültség mérése (sz); feszültségmérés a zsebte-

lepen és a fogyasztón (t) 

6. Ohm törvénye; az ellenállás Feszültség- és áramerősség-mérés; az ellenállás (sz); 

mérés, számítás: a zsebizzó ellenállása (t) 

7. A feszültség és az ellenállás 

kiszámítása 

Az ismeretlen mennyiség kifejezése (t) 

8. A vezeték elektromos ellenál-

lása 

A vezeték ellenállását befolyásoló tényezők (sz); 

ellenállásmérő műszer (sz) 

9. A fogyasztók soros kapcsolása Sorosan kapcsolt fogyasztók: áramerősség, feszült-

ség, ellenállás (sz) 

10. A fogyasztók párhuzamos kap-

csolása 

Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók: áramerősség, 

feszültség, ellenállás 

11. Összefoglalás és gyakorlás:      

I. témakör 

 

12. Ellenőrzés az I. témakör anya-

gából 

Az I. feladatlap megoldása 

13. Gyakorlás az ellenőrzés tapaszta-

latai alapján 

 

14. Szóbeli ellenőrzés az I. témakör  
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anyagából 

 

 

 

II. AZ ELEKTROMOS ÁRAM HATÁSAI; AZ ELEKTROMOS MUNKA ÉS 

TELJESÍTMÉNY 

 

Óra-

szán 

Tananyag Szemléltetés, tanulói tevékenység 

15. Az elektromos áram hőhatása A hőhatás szemléltetése (sz); bimetáll-szalag össze-

állítása (t). 

16. Az elektromos áram vegyi ha-

tása 

Az elektrolitok vezetik az áramot; a vegyi hatás be-

mutatása (sz) 

17. Az elektromos áram élettani 

hatása 

A védőföldelés és a kettős szigetelés szemléltetése 

(sz) 

18. A mágneses kölcsönhatás Mágneses vonzás, taszítás (t); a függő mágnesrúd 

észak-déli irányba mutat (sz) 

19. Az elektromos áram mágneses 

hatása 

Az elektromágnes „erősségének” vizsgálata (sz);  

kísérletek elektromágnessel (t) 

20. Az elektromágnes gyakorlati 

alkalmazásai 

Bemutatás: elektromos csengő, mérőműszerek,   

automata biztosító, telefon (sz) 

21. Az elektromos motor Az elektromos motor (sz); kísérletek a tanulókísér-

leti motorral (t) 

22. Az elektromos munka Az elektromos munkát befolyásoló tényezők (sz) 

23. Az elektromos teljesítmény A fogyasztó teljesítményének a meghatározása (sz); 

a fogyasztón feltüntetett adatok értelmezése (t) 

24. Az elektromos fogyasztás A fogyasztásmérő (sz) 

25. Összefoglalás és gyakorlás:    

II. témakör 

 

26. Ellenőrzés a II. témakör anya-

gából 

A II. feladatlap megoldása 

27. Gyakorlás az ellenőrzés tapaszta-

latai alapján 

 

28. Szóbeli ellenőrzés a II. témakör 

anyagából 

 

 

 

 

 

 

8. osztály kémia (heti 2 óra) 

Óra-

szám 
Téma Új fogalmak Kísérletek 

  1. Anyagok   

  2. Kémiai részecskék    

 

egyszerű ion, 

összetett ion 

 

  3. Anyagi változások   

  4. Írásbeli felelet 

  5. A hidrogén  réz-oxid redukálása 

  6. A víz molekularács a víz és a jég  
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térfogatának  

összehasonlítása 

  7. A klór fém-klorid Cl2 előállítása,  

tulajdonságai,  

fehérítő hatása,  

Cl2 + fém 

  8. A sósav 

  

savmaradék,  

só, kloridok  

(a sósav sói) 

HCl + fémek,  

HCl + fém-oxid, 

közömbösítés,  

vízkő feloldása 

(mészkő  

azonosítása) 

  9. Az oxigén ózon vas égése  

oxigénben 

10. A kén és vegyületei kén, fém-szufid, 

kén-hidrogén,  

kén-dioxid,  

kén-trioxid 

kén olvasztása,  

kén + fém,  

H2S előállítása, 

SO2 színtelenítő 

hatása 

11. A kénsav kénsav, szulfátion, 

szulfátok  

(a kénsav sói),  

katalizátor 

a kénsav  

vízmegkötő hatása,  

hígítása, a cukor  

elszenesítése,  

reakció fémekkel 

12. Gyakorlás:  
a VII. és a VI. főcsoport elemei és vegyületei 

13. Összefoglalás  oxosav  

14. I. témazáró 

15. A nitrogén és vegyületei nitrogén-monoxid, 

nitrogén-dioxid, 

szalmiáksó,  

salétromsav,  

nitrátion,  

választóvíz 

szalmiáksó  

keletkezése,  

HNO3 kémhatása, 

HNO3 + fémek 

 



Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

OM: 031824 

81 

2903. Komárom, Koppány vezér út 77-79. 

 

Óra-

szám 
Téma Új fogalmak Kísérletek 

16. A foszfor és vegyületei 

  

foszfor,  

fehér foszfor,  

vörös foszfor, 

foszfor-pentaoxid, 

foszforsav,  

foszfátok 

fehér foszfor  

tárolása, fehér  

és vörös foszfor 

égése 

17. A szén vegyületei  

  

atomkristály  

(atomrács), 

fullerén, faszén, 

koksz,  

szén-monoxid, 

szénsav,  

karbonátok 

CO2 kimutatása, 

szódavíz készítése 

18. A szilícium és vegyületei 

 

félvezető anyag, 

kvarcüveg,  

üveg, szilikátok 

 

19. Gyakorlás:  
Nemfémes elemek és vegyületeik (összetétel, tulajdonságok) 

20. Összefoglalás 

21. II. témazáró 

22. A fémes elemek  

tulajdonságai  

nehézfém,  

könnyűfém,  

fémkristály,  

ötvözet 

 

23. A fémek redukálósora a fémek redu-

kálósora 

Fe + CuSO4,  

Fe+ HCl, Cu + HCl 

24. A nátrium és vegyületei 

  

nátrium,  

nátrium-klorid,  

nátrium- hidroxid, 

nátrium-karbonát, 

szóda, sziksó 

Na + víz,  

NaOH-pasztilla 

vízmegkötése,  

karbonátosodása 

25– 

26. 

A kalcium és vegyületei 

  

kalcium,  

kalcium-karbonát, 

mészkő, márvány, 

kalcium-oxid,  

égetett mész,  

oltott mész,  

mésztej, meszes 

víz, gipsz 

kalcium égése, 

mészkő oldódása 

sósavban,  

„mészégetés”  

(tojáshéjjal),  

mészoltás,  

gipszminta  

készítése 

27. A víz keménysége és a vízlágyítás  kemény víz, vízkő, 

vízlágyítás 

kemény és lágy víz 

+ szappan, vízkő 

képződése,  

vízlágyítás 
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8.osztály biológia 

 

Óra-

szám 

Leckeszám és cím Tevékenység 

1.  Ismerkedés a tankönyvvel és a tananyaggal 

Távoli tájak élővilága, ismétlés 

2.  Év eleji ismétlés (távoli tájak nö-

vényei, életközösségek, növény-

rendszertan) 

Forró és a mérsékelt éghajlati övezet 

3.  Év eleji ismétlés (távoli tájak nö-

vényei, életközösségek, növény-

rendszertan) 

Hideg éghajlati övezet , rendszertan 

4.  Év eleji felmérés  

5.  Hogyan épül fel a testünk? (szer-

veződési szintek és az élővilág 

fejlődése közötti kapcsolat) 

Sejt, szövet, szerv, szervrendszer, 

szervezet, életközösség, bioszféra 

Fogalmi meghatározások 

6.  Miből épül fel a testünk? 

Szerves és szervetlen tápanyagok 

fehérjék, nukleinsavak, szénhidrátok, zsírok 

szerepe az emberi test felépítésében 

7. Vitaminok (a legfontosabb zsírban 

oldódó és vízben oldódó vitami-

nok, Szent-Györgyi Albert példá-

ja) 

zsírban oldódó és a vízben oldódó vitaminok 

8. Sejtjeink közös jellemzői (sejtal-

kotók, DNS) 

sejtszervecskék  a sejten belül 

9. Testünk szövetei (hámszövet, kö-

tőszövetek, támasztószövetek, 

izomszövetek, idegszövet) 

Hámszövetek 

10.  Kötő-és támasztószövetek zsírszövet, porc és csontszövet 

11.  Izomszövetek simaizomszövet, vázizomszövet, szívizomszö-

vet 

12.  idegszövet idegszövet (Idegsejt felépítése) 

13.  Részösszefoglalás Szövetek 

14.  Írásbeli felelt  szövetek 

15.  Testünk váza (vázrendszer, ge-

rincoszlop, végtagok, csontjaink 

felépítése, típusai, izmok) 

 

 

vázrendszer, passzív mozgásrendszer ismerteté-

se, 

a koponya, a törzs és a végtagok csontjai 

16.  Hogyan mozgunk? (összenövés, 

varratok, ízületek felépítése, fajtái, 

izomműködés, mimika, izomláz) 

aktív mozgásrendszer, izmok (ismétlés izom-

szövetek), ízület felépítése 

17.  A mozgási rendellenességek (bo-

kasüllyedés, csontritkulás, ficam, 

gerincferdülés, izomgörcsök, ízü-

leti gyulladás, rándulás, reuma, 

tudománytörténet 

csontvázrendszer egészségtana 
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18.  Testünk kültakarója (hám, irha, 

bőralja, szövetek, szőr, faggyúmi-

rigy, verejtékmirigy 

Miért mondjuk, hogy bőrünk az „első védelmi 

vonalunk?”  

19.  Bőrünk egészsége (allergia, anya-

jegyek, bőrgyulladás, bőrkemé-

nyedés, ekcéma, fertőtlenítés, ke-

lések, mitesszerek) 

Bőrbetegsége és kezelése 

20. A testfelépítés összefoglalása Összefoglaló feladatok megoldása 

21. Testfelépítés témazáró  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


