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„A nevelésnek és oktatásnak arra kell törekednie, hogy a 

gyerekekből fizikailag egészséges, lelkileg szabad és 

szellemileg tiszta embereket neveljen.” 
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I. Helyzetelemzés 

1. Az iskola adatai: 
1. Az intézmény neve:  

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2. Az iskola OM azonosítója: 037158 

3. Az intézmény székhelye:  

       8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca. 10. 

4. Az intézmény alapításának éve: 1992. szeptember 1. 

5. Az intézmény alapító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

6. Az intézmény fenntartója: Veszprémi Tankerületi Központ 

7. Az iskola felvételi körzete:  

      Balatonkenese, Csajág, Küngös, Balatonfőkajár, Balatonakarattya  

8. Az intézmény típusa: összetett  iskola 

9. Az iskola alaptevékenysége: 

             Általános iskolai nevelés-oktatás 

             Alapfokú művészetoktatás 

       Egyéb köznevelési foglalkozás 

10. Az iskola évfolyamainak száma: 

Általános iskola:  8 évfolyam 

Alapfokú művészeti iskola: 12 évfolyam 

2. Bevezető 
Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik.  

A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve 

középtávra – az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva egy 

képzési ciklusra – határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: 

céljait, feladatait és tevékenységeit. 

A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának 

dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is.  

A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak akkor valósíthatók meg, ha 

ahhoz kapcsolódva: 

- évente meg vannak határozva az aktuális célok és 

- az ehhez kapcsolódó feladatokat teljesülnek. 

A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid 

távú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és 

végrehajtása. 

 

Pedagógiai programunk a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormány rendelet alapján, valamint az emberi 
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erőforrások minisztere 51/2012.(XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának 

és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletek alapján készült.  

 

Jogszabályi hivatkozások 

A pedagógiai program felülvizsgálatával és a helyi tanterv elkészítésével kapcsolatos 

jogszabályok: 

- 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. EMMI rendelet az intézmények működéséről és a névhasználat 

- rendjéről 

- 51/2012. (XII. 21.) sz. EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

- jogállásának rendjéről 

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

- bevezetéséről és alkalmazásáról 

- 326/2013 (VIII.30.) Korm. r. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

- intézményekben történő végrehajtásáról 

 

A pedagógiai program magában foglalja: 

- a nevelési programot, 

▪ egészségnevelési programot, 

▪ környezeti nevelési programot, 

- a helyi tantervet. 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik 

évfolyam végéig tart és két részre tagolódik: 

 

Szakaszai: 

- az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó, 

- az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső 

tagozat 

3. Az iskola arculata 
Balatonkenese iskolatörténete a XVIII. századig vezethető vissza. Az 1700-as 

években már mindkét felekezetnél rögzítették a tanítók és lelkészek névsorát. 

1850-től konkrét adataink vannak arról, hogy külön épületben működött a katolikus és 

a református felekezeti iskola. Egy tanítóval és egy teremben tanultak a különböző 

korú és évfolyamú gyerekek. 

Az 1900-as évek elején a nagy gyereklétszámra tekintettel bővült a pedagógusok 

száma, és mindkét egyház új iskolaépületet avatott. 

1948-ban elrendelték az iskolák államosítását. Így a Balatonkenesei Hitvallásos 

Általános Iskolát felváltotta a Balatonkenese Állami Általános Iskola. A 335 tanuló a 

falu nagyobb helyiségeiben, délelőtti és délutáni tanulással sajátította el a kötelező 

tananyagot. 
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Mai iskolánk Balatonkenese központjában, közvetlenül a református templom 

szomszédságában található. Két épületből áll, a régi szárny 1952-ben, az új szárny 

1971-ben épült. 1992 májusában bővült a tornacsarnokkal, amely nemcsak a tanuló 

ifjúság, hanem a város sportolni vágyó lakosságának igényeit is kielégíti.  

Nagy múltú iskolánk 1996-ban, ünnepélyes keretek között, az országban elsőként 

vette fel Pilinszky János költő nevét. Névadónkról, évről-évre a hagyományos 

Pilinszky-nap keretében emlékezünk meg, melynek során egy teljes napot szentelünk 

a szellemi örökség birtokba vételére. Az iskola lakókörnyezetünk egyetlen olyan 

intézménye, ahol általános és alapfokú művészeti nevelés és oktatás folyik általános 

iskolás gyermekek részére. Tantestületünk tagjai rendelkeznek a tevékenységük 

végzéséhez előírt szakmai képesítéssel, nagy részük sokéves szakmai gyakorlattal 

bír. Munkájukra jellemző a módszertani változatosság, az igényesség, valamint az 

együttműködési készség. Pedagógiai programunkban kiemelten kezeljük a 

matematika oktatását és a mozgásfejlesztést. 

 

Kiemelt feladatként kezeljük tanulóink egészséges életmódra nevelését. 

Szeretnénk, ha iskolánkból olyan gyerekek kerülnének ki, akik tisztában vannak azzal, 

hogy a rohanó életmódot jelentő hétköznapok mellett milyen taktikákat kell alkalmazni 

ahhoz, hogy egészséges, kiegyensúlyozott, boldog felnőtté váljanak megfelelve a kor 

kihívásainak. 

Egészségnevelési programunk célkitűzései: 

- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése 

- az egészséges táplálkozás 

- a mindennapi testmozgás 

- a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer- 

- használat megelőzése 

- a fogyatékos és hátrányos helyzetűek integrációja 

- az iskolán belüli bántalmazás megelőzése 

- a szexuális nevelés- már a pubertás időszakban 

 

Művészeti iskolánk tanulóinknak szabadidejükben nyújt érdeklődésüknek és 

tehetségüknek megfelelő művészeti képzést, készségfejlesztést, nevelést. 

Célkitűzésünk: művészetet szerető, értő és művelő, harmonikus, kreatív embertípus 

kialakítása. 

 

Alapfokú művészeti iskolánkban a következő tanszakok működnek: 

Zeneművészeti ág: 

− Klasszikus zene:  billentyűs tanszak (zongora) 

                                                   fafúvós tanszak (furulya, fuvola, klarinét)  

                                                rézfúvós tanszak (trombita) 

                                    zeneismeret tanszak (zeneismeret) 

− Elektroakusztikus zene: billentyűs tanszak (szintetizátor – keyboard)  
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Képző- és iparművészeti ág:  képzőművészeti tanszak 

                                                  grafika és festészet tanszak 

  

Szaktárgyi és sportversenyeken iskolai, területi, megyei és országos szinten egyaránt 

sikerrel vesznek részt tanítványaink. Végzős diákjaink megfelelnek a továbbtanulási 

követelményeknek, legtöbben gimnáziumban és szakközépiskolában tanulnak tovább. 

 

Sok gyermek és felnőtt él az évek óta jól működő Rády DSE által kínált lehetőségekkel.  

 

Az 1991-ben alapított diákönkormányzat pedig változatos, szabadidős 

tevékenységeket szervez az iskola valamennyi tanulójának. 

 

Az iskola oktató-nevelő munkáját segíti a Szülői Szervezet. 

A tanulók szüleinek nagy része együttműködő partnere az iskolának. Élnek az iskola 

által felkínált kapcsolattartási lehetőségekkel.  

A kapcsolat erősítésére hagyományosan ünnepségeket és rendezvényeket is 

szervezünk, ahol a családok velünk együtt örülhetnek a gyerekek sikereinek.  

 

Intézményünk kívülről is, belülről is sokat változott, amit a Balatonkenese Város 

Önkormányzata által megvalósított energetikai pályázatnak köszönhetünk. Megújult a 

fűtési rendszerünk, új lámpatestek kerültek az osztálytermekbe, a fölszinti folyosón 

megépült a korszerű mozgássérült wc, a tornacsarnok tetejére napelemek kerültek, 

valamint az intézmény falait szigetelték és új vakolattal látták el. A felújítások 

otthonosabbá tették tanulóinknak és pedagógusainknak azt a helyet, ahol napjuk nagy 

részét töltik el.  

Az iskola jellemzői, helyzetelemzése 

Személyi feltételeink: 

          21 fő pedagógus 

            2 fő  zenetanár tanár  

            1 fő fejlesztő gyógypedagógus 

 

Műveltségi területek alapján szerveződő munkaközösségek, munkacsoportok: 

- felsős osztályfőnöki és humán 

- alsó 

- matematika 

- természettudományi 

- alapfokú művészetoktatás 

- testnevelés 
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 Feladatuk: 

- 1-8. osztályig egy csoportba tömöríteni az azonos tantárgyakat tanító, hasonló 

területen dolgozó nevelőket. 

- Megismerni a tantárgyak képzési ciklusra vonatkozó alapelveit, céljait, 

egymásra épülő szerkezetét, tartalmát. 

- Egységes eljárások kidolgozása a nevelés és oktatási folyamatban. 

- Részvétel az iskolai Helyi Tanterv tantárgyi programok karbantartásában 1-8. 

osztályig. 

- Azonos elveken alapuló szint- és készségmérések elvégzése, értékelése. 

- Tantárgyi szabályzat kidolgozása a felső tagozat fő tantárgyaiban. 

- Sajátos működési rendszer kidolgozása: 

- versenyek szervezése, irányítása, értékelése 

- pályázatok írása 

- önképzés, önművelés irányítása 

Tárgyi feltételek: 

A nevelés-oktatás hatékonyságát szolgáló eszközrendszer 

Az oktatáshoz és a nevelő munkához szükséges alapvető tárgyi feltételek biztosítottak 

Az iskolában található: 

− 11 tanterem 

− 2 szaktanterem 

− 2 XCLASS multimédiás oktató terem  

− Tornaterem, öltözők, szertár 

− Sportpálya (100m-es futókörrel, atlétika oktatásához) 

− Bitumenes kosárlabda pálya 

− Alapvető tan-és szemléltető eszközök 

− Iskolai könyvtár 

− A tantárgyak tanításához szükséges könyvek, CD-k, kazetták, digitális 

tananyagok 

 

Az iskola nyitott más intézmények, szervezetek felé. Rendszeres kapcsolatot tart fenn:  

− társintézményekkel, 

− szülői szervezettel, 

− fenntartóval, 

− működtetővel 

− civil szervezetekkel. 
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II. Az iskola nevelési programja 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 
pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 
eljárásai 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 
alapelvei 

 

A NAT a köznevelés, így intézményünk feladatát is a nemzeti műveltség, a hazai 

nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra 

közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében 

jelöli meg. 

Feladatunk a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, 

ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény 

ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti közösségi 

összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, nem állítható szembe 

egymással. Az oktatás a nevelés része. 

- A pedagógiai munka lényege: a személyes szabadságra és annak helyes, a 

közösséget építő, gazdagító használatára való nevelés  

- Minden tantárgy tanításával a gyermek személyes szabadságát kell szolgálni. 

- Segíteni kell a gyermeket egyéni képességeinek kibontakozásában. 

- Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségét, figyelembe venni egyéni 

képességeiket. Törekedni kell arra, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el. 

- Diákokkal előre meg kell ismertetni a velük szemben támasztott 

követelményeket, így tudhatják a velük szembeni elvárást. 

- A fiatalokat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a 

család, haza, munka szeretetére és megbecsülésre kell nevelni. 

- Az értelem fejlesztésével együtt fontos az érzelmi és akarati élet formálása. 

- Meg kell tanítani a kudarcot is elviselni, feldolgozni és értékelni. 

- A nevelésen és az oktatáson sugározzon át a természethez való megváltozott 

viszony, az ökológiai szempontok előtérbe kerülése, az élet és a természet 

szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése. 

- Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók 

alapkészségeit. 

- Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan 

légkört kell megteremteni, hogy az iskolában otthon érezhessék magukat a 

gyerekek. 

- Az iskolában olyan, - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a 

tudományokra vonatkozó – ismereteket kell közölni, melyek megalapozzák a 
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tanulók széleskörű műveltségét, elősegítik az értelmi, erkölcsi eligazodásukat 

az őket körülvevő világban. 

- Erkölcsileg, szellemileg és testileg egészséges nemzedéket kell nevelni. 

- Fontos a pontosság, fegyelem és az önfegyelem gyakorlása. 

- A tanulóknak érezniük kell a felelősséget a Föld globális problémái iránt, és 

tudatosítani kell bennük, hogy a mindennapi életben is figyeljenek környezetünk 

megóvására. 

- Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-

, magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére. 

- Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel a 

lakóhelyünk életében. 

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai 

 

Célok: 

- Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató 

programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. 

- Gondoskodni kell: 

▪ az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál, 

▪  tanulási kudarcok megelőzéséről, 

▪ a sikeres beilleszkedés elősegítéséről, 

▪ a szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálásáról, 

▪ önismeret fejlesztésről, 

▪ önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek 

kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.), 

▪ a testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, 

különféle sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg, 

▪ a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek 

fejlesztéséről, 

▪ arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a 

házi feladatok elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, 

valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre. 

- Fontos: 

▪ a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, 

udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának 

tiszteletben tartására nevelés, 

▪ az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, 

valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet 

kultúrájának elsajátítása. 

▪ Magyarország, Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, 

Csajág, Küngös megismerése, szeretete és megóvása, 

▪ a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, 

ünnepeink megismertetése, átörökítése. 
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- A tanulók legyenek képesek: 

▪ az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani,  

▪ saját képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni a tanulmányi 

követelményeket. 

 

Kiemelt nevelési célok: 

 

Erkölcsi nevelés 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A családi életre nevelés 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Pályaorientáció 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanulás tanítása 

 

Feladatok: 

Ahhoz, hogy céljaink megvalósuljanak, a pedagógusoknak a következő elvárásoknak 

kell megfelelniük: 

− legyenek jártasak a tudományokban és a nevelés művészetében 

− igyekezzenek minél több értéket közvetíteni, egységes követelményrendszert 
kialakítani 

− munkájukban legyenek igényesek, pontosak és fegyelmezettek 

− nevelőmunkájukban a gyermek-centrikusság, tolerancia, egyéni bánásmód és 

türelem tükröződjék 

− működjenek együtt egymással és a partnereinkkel 

− munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, folyamatosan kísérjék 

figyelemmel a partneri igényeket, ezek változásait, s munkájuk során 

igyekezzenek az elvárásoknak megfelelni. 

− iskolánkban otthonos légkör, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására 

törekszünk 

− az oktatás során figyelmet fordítunk a tanulók egyéni képességeire 

− nagy figyelmet fordítunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztésére, az 

általános emberi értékek továbbadására 

− testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges nemzedék kinevelése, olyan 

fiatalok hagyják el az iskolát, akik képesek az életben biztonsággal eligazodni 

− diákjaink sajátítsák el a hatékony tanulási módszereket 
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− tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának 

becsülete legyen 

− folyamatosan kapcsolatot tartani a szülőkkel, az önkormányzattal és a 

társintézményekkel 

− eddigi hagyományainknak megfelelően iskolánk továbbra is képviseltesse 

magát a különféle rendezvényeken, ill. a tanulók számára szervezett körzeti, 

megyei szintű programokon 

− a nevelők nagyobb figyelmet fordítsanak a tanulói közösségek 

megszervezésére, és a tanulók életkorának megfelelő szinten vonják be őket a 

közösségek fejlesztésébe, ezáltal alakítsák ki bennük az önkormányzás 

képességét 

− az egyéni képességek kibontakoztatása, a tehetséges tanulók gondozása, 

valamint a gyengék felzárkóztatása az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 

tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítségével 

− szakkörök működtetése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése céljából 

− tanulóink megismertetése az Európai Unióval és az élethosszig tartó tanulás 

jelentőségével, érdeklődési körük szélesítése 

− együttműködés a közművelődési intézményekkel a szabadidő változatos 

eltöltésének biztosítására. 

„ A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) 

nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”  (Németh László) 

1.3.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, 
eljárásai 

 

Fontos, hogy tanulóink, mint az UNIO polgárai gyorsan alkalmazkodjanak a modern 

világ felgyorsult változásaihoz, másrészt, hogy a változások irányát és tartalmát 

cselekvően befolyásolják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyéni 

tanulás képessége, mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás 

folyamatában formálódik. 

A különböző kompetenciák számos tanulási helyzetben és összefüggésben 

alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok 

megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők. 

Iskolánk évek óta nagy hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztésére, melyek a 

következők: 

A tanulás kompetenciái 

Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi 

Digitális kompetenciák 

Matematikai gondolkodási kompetencia 

Személyes és társas kapcsolati kompetencia 

Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság 

Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 
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A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet 

eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a 

tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő 

teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. Ennek néhány 

fontos eszköze a pedagógiai gyakorlatból: 

 

- Az oktatás legfontosabb eszköze a tanmenet, amely az aktuális tanévre készül. 

- Az eljárásoknak, eszközöknek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

értelmi fejlettségéhez, a képességekhez. 

- Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, tág teret kell adni az egyéni 

munkamódszereknek, és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási 

stratégia kialakításához. 

- Az értékelésnek a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala, a 

problémákra adott válaszok minősége szerint kell történnie. 

- A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az 

önismeretnek – az erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális 

önértékelésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó 

készségeknek, az ítélőképességnek, az erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, 

az érzelmi intelligencia kialakításának. 

- Fontos: 

▪ kompetenciák fejlesztése, a tanulási technikák és módszerek tanítása, 

átadása, folyamatos karbantartása, 

▪ az elektronikus médiumok alkalmazása az oktató-nevelő folyamatban. 

 

- Módszerek:  

▪ a meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, 

beszélgetés, tudatosítás, stb.), 

▪ a tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, 

érdekes, játékos módszerek, gyakorlás, stb.), 

▪ a magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, biztatás, elismerés, 

dicséret, stb.). 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 
pedagógiai feladatok 
 

A NAT-ban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre 

épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, 

fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, 

szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. 
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2.1. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos 
feladatok 

- Az intézményben színes, sokoldalú iskolai életnek, játéknak és munkának kell 

folynia: 

▪ változatos pedagógiai módszereknek, széles tevékenységkínálatnak kell 

lennie, amiken keresztül a tanuló lehetőséget kap a személyiségjegyekkel 

összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakítására. 

- Fejleszteni kell a gyermekek önismeretét, együttműködési készségüket, edzeni 

az akaratukat. 

- Figyelmet kell fordítani: 

▪ a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítására, 

▪ az önismeret fejlesztésére (osztályfőnöki vagy önismereti órákon, iskolán 

kívüli lehetőségek formájában), 

▪ az egészséges, edzett személyiség kialakítására, 

▪ az egészségnek, mint alapértéknek elfogadtatására, az 

egészségmegőrzés igényének felkeltésére, az egészségkárosító 

szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzésére. 

- Hozzá kell járulni az életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 

azonosulások fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez: 

▪ a környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló 

helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására, 

▪ a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetésére, emlékeinek 

tiszteletére, ápolására, megbecsülésére, 

▪ az alapvető állampolgári jogok megismertetésére. 

- A pedagógusnak, mint modellközvetítőnek, a személyiségformálás egyik 

legfontosabb eszközének kell lennie. 

- A pedagógiai munka középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, az 

egész személyiség fejlődésének, fejlesztésének kell állnia. 

- Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, 

vagyis az, hogy a pedagógusok oktató-nevelő munkája a lehetőségekhez 

mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, 

képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. 

2.2. A beilleszkedési és tanulási zavarokkal küszködő 
tanulók kezelése 

- Egyéni segítségnyújtást kell biztosítani a szociálisan hátrányos helyzetű, 

beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küzdő tanulók részére. 

- Fejlesztő foglalkozást, szakkorrepetálást kell tartani az integráltan nevelt 

tanulók számára. 

- A nevelőknek az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben kell részesíteniük 

az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a 
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gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos munkájára kell 

támaszkodniuk. 

- Lehetőséghez mérten biztosítani kell a bontott csoportban történő oktatást 

matematika, magyar, idegen nyelv, informatika, testnevelés tantárgyakból. 

2.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az iskola feladata felkészíteni tanulóit, hogy ismerjék saját értékeiket, személyiségük 

jellemzőit, be tudjanak kapcsolódni a közösségek életébe, képesek legyenek 

együttműködni másokkal, eredményeket elérni és egyéni boldogulásukat 

megteremteni. 

Az iskola elsődleges közösségei az osztályközösségek. 

Közösségi nevelésünk hatékonysága érdekében olyan feltételeket biztosítunk, ahol 

érvényesül a demokrácia, és lehetővé teszik tanulóink számára az együttműködést, 

egymásért érzett felelősségük kialakulását, önmaguk megismerését, a szabad 

véleménynyilvánítást.  

 

Színterei:  - Diákönkormányzat, 

 - Diáksport Egyesület, 

- osztályközösségek 

 - szabadidős tevékenységek. 

Cél:  

Törekszünk arra, hogy tanulóink rendelkezzenek a következő személyiségjegyekkel: 

- önállóság, 

- alkalmazkodás, 

- kreativitás, 

- türelem, 

- céltudatosság, 

- segítségnyújtás, 

- tolerancia, 

- konfliktusmegoldó képesség, 

- nyitottság, 

- küzdőképesség, 

- kulturált magatartás felnőttekkel és társakkal szemben. 

Szeretnénk, hogy közösségi magatartását a következők jellemezzék: 

- együttműködés munkában, 

- együttműködés a szabadidőben, 

- az iskola és az osztály közös céljainak ismerete és elfogadása, 

- az osztályközösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme, 
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- az iskolai közösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme, 

- figyeljen és vigyázzon a közös értékekre környezetében, 

- ismerje lakóhelye, mint közösség értékeit, múltját, történelmét és legyen  

  büszke rá.  

Feladatok: 

A pedagógus minden tevékenysége arra irányuljon, hogy a gyermek személyisége 

és közösségi magatartása fejlődjön. A közéletiségre való felkészítéshez meg kell 

ismertetni a tanulókkal azokat a fórumokat, ahová problémáikkal fordulhatnak, illetve 

ahonnét megfelelő információt szerezhetnek. Foglalkozni kell a helyes viselkedés, 

megjelenés, a társasági élet alapjainak elsajátíttatásával. Fontos, hogy a gyermek 

korrekt, biztató, motiváló, de pontos visszajelzést kapjon személyiségéről és a 

közösségben elfoglalt helyéről.  

A pedagógus kötelességei: 

- A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, 

a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos 

nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 

figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

- nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg 

minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

felzárkózását elősegítse, 

- segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges 

tanulókat, 

- előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

- egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges 

életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az 

iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

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

meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi 

előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és 

elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek - bevonásával, 

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

jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ 

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

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

- a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 

szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók 

munkáját, 

- részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan 

képezze magát, 

A személyiségfejlesztés és közösségi nevelés színterei az iskolában: 

− szakóra, 

− osztályfőnöki óra, 

− délutáni felkészítő órák, 

− versenyek, 

− szakkörök, 

− szabadidős tevékenységek iskolán belül és kívül, 

− speciális foglalkozások  

− kirándulások, erdei iskola, 

− nyári táborok, sítáborok 

− egyéni beszélgetések. 

Tevékenységformák: 

− játékok, 

− vita, érvelés, 

− közösségi szabályok megfogalmazása, 

− közösség környezetének alakítása, 

− egy cél érdekében végzett közös tevékenység, 

− nevezetességeink megismerése, 

− ünnepélyek, megemlékezések, 

− versenyek, 

− közös szórakozás. 

A közösségi nevelés területének vizsgálati módszerei: 

− szociometriai mérés, 

− tesztlapos adatgyűjtés, 

− interjúkészítés. 

A személyiség fejlődésének vizsgálati módszerei 

− tesztlapos vizsgálatok, elemzések, 

− kérdőíves vizsgálatok. 
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A személyiségfejlesztés és közösségi magatartásra nevelés teljesítésének 

kritériumai: 

− a gyermek kulturált viselkedése trágárságmentes beszédben, másokkal 

szembeni tiszteletben nyilvánul meg, 

− önként vállal egyéniségének megfelelő feladatokat, melyeket teljesít is, 

− a rábízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzi, 

− ismeri önmagát és képes önkritikát gyakorolni, 

− képes a csoport céljaiért egyéni érdekérvényesítéséről, esetenként önként vagy 

meggyőzésre lemondani, 

− tevékenyen részt vesz a tanulmányi munkában, 

− tevékenyen részt vesz a közösségi munkában, a csoport közéletében, 

− kulturált a véleménynyilvánítása, 

− képes segítségnyújtásra. 

 

Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő fejlesztése, 

felkészítése az életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan összefügg és nem 

választható el a közösségtől, a közösségi neveléstől. 

A kortárs csoport: 

− lehetőséget ad az én-érvényesítésre, 

− biztosítja a valakihez tartozás érzését, 

− emocionális biztonságot nyújt. 

 

Ha a diákok kötődnek az egyes iskolai közösségekben, lehetővé teszi az azokon 

keresztül közvetett módon megvalósuló oktatás és nevelés hatásának erősödését. 

Ezért is alapvető feladat a közösségben, illetve a közösség által történő nevelés 

megszervezése és irányítása. 

 

A család 

A legalapvetőbb közösség a család, amelyhez a gyermek tartozik. A család 

meghatározza, formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való 

viszonyát. Szociális kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve 

lehet és kell is fejleszteni, formálni.  Így nagyon fontos szerepet kap, az iskola, s az 

osztályközösség is.  

Az iskolai közösség 

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai 

közösség jelenti. Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola 

vezetőire, az osztályfőnökre, a diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes 

iskolai eseményeket, rendezvényeket szervező tanárokra. 
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Az osztályközösség – osztályfőnöki munka 

A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, 

morális tényezőkön túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek. 

Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, 

ahol az életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a 

közösségnek, mivel a kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb 

részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon meghatározó annak légköre, 

szellemisége, hatása a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszerére, 

viselkedési formáira. 

 

Az osztályközösség feladata: 

- valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

- az egyéni értékek felismerése, 

- egymás tiszteletben tartása, 

- egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 

- a másság elfogadása, a tolerancia, 

- társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

- mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. 

Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok kezelésében. Fontos 

a szerepe és a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, a tanuló 

támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az 

osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, 

és találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, 

akik a probléma megoldásában a segítségére lehetnek. 

III. Egészségnevelési program 

1. Az egészségnevelés célja, feladatai 
Az iskola egészségnevelési terve érinti az iskola: 

- a Pedagógiai programját, 

- a Helyi tantervét és  

- a Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

1.1. Egészségfejlesztési programok célja 

Az egészségnevelés célja: 

- Növekedjen a születéskor várható időtartam, valamint a betegségtől mentes 

életszakasz hossza és javuljon az életminőség. 

- A család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés kiemelkedő színterévé. 

- Kedvező irányban változzék a közoktatás intézményrendszerének légköre. 
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1.2. Az egészségfejlesztés feladata 

Az iskolának, mint az egészségfejlesztés alapvető színterének a feladata: 

- A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet 

kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján 

a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné területére terjednek ki. 

- A tárgyi feltételek megteremtése, amelyek az iskolákat biztonságossá és 

egyben az egészségfejlesztés alkalmas színterévé teszi, 

- az integrált egészségfejlesztési tartalmak közvetítésének folyamatos és 

rendszeres biztosítása, 

- a mindennapos egészségfejlesztő testmozgás lehetősége biztosítva legyen, 

- az iskolai egészségnevelési csoport létrehozása: iskolaorvos, védőnő, tanár, 

pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, gyermekvédelmi felelős, 

drogkoordinátor, egészségnevelő. 

2. Az egészségnevelés színterei 
A gyerekek és a fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban 

érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban 

meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, 

preferenciák kialakítását. 

 

Egészségnevelés színterei az iskola keretein belül: 

1. Tanórán: 

- más tantárgyba beépítve: 

▪ egészségnevelés-tartalmú tantárgyakban: biológia, testnevelés, 

háztartástan-életvitel, természetismeret, erkölcstan 

▪ nem egészségnevelés-tartalmú tantárgy, de beépíthetők az 

ismeretek: informatika, történelem, kémia, fizika, 

▪ nem egészségnevelés-tartalmú tantárgy, nehezebben illeszthető 

be magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, rajz, ének, 

- osztályfőnöki óra keretén belül.  

 

2. Tanórán kívül:  

- szakköri foglalkozás,  

-  egyéb foglalkozások, 

- délutáni szabadidős foglalkozások, 
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- hétvégi iskolai programok iskolai szinten (pl.:sportrendezvények, 

kerékpározás, korcsolyázás, kulturális programok), 

- egészségnap – egészség hét, 

- kirándulások, erdei iskolák, túrák, nyári táborok, sítáborok. 

3. A segítő kapcsolatok színterei 
 

1. Szülők (család) 

A szülők megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel 

tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési programját. 

 

2. Szülői munkaközösség, szülői szervezet 

Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni a szülői 

szervezetet és szükséges megnyerni támogatásukat. 

 

3. Iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy minden 

iskolának legyen kijelölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati 

ellátását (szűrés és ellátás) végző kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt 

feladatokat az önkormányzattal és az Országos Egészségbiztosító Pénztárral 

kötött szerződés értelmében látják el.  

 

4. Iskolapszichológus – Nevelési Tanácsadóban 

A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tanulóknak 

A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott iskolapszichológus ellátja a 

törvény szerint meghatározott feladatokat, amelyek elsődleges célja a gyermek, 

a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató 

munka hatékonyságának segítése. 

A nevelési-oktatási intézményben dolgozó iskolapszichológus közvetlen 

segítséget nyújt a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához. 

Iskolapszichológus a Fenntartó jóváhagyásával alkalmazható. 

 

5. Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők 

A gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben 

tudnak segítséget nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési 

önkormányzatok más intézményeiben dolgozó segítő foglalkozású 

szakemberek. 

 

6. Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakembere és más 

egészségügyi intézmények, szervezetek 

Az egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak 

és intézmények jelentik a segítő kapcsolatok színterét. 
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7. Rendvédelmi szervek 

A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok 

közös kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és 

ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak 

segítséget nyújtani az iskolának. 

4. Az egészségnevelés iskolai területei 
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges 

területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell 

épülnie.  

 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

- önmaguk és egészségi állapotuk ismerete, 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 

- elsősegélynyújtás elemi szabályainak ismerete 

- az értékek ismerete, 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 

- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata, 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete, 

- a tanulás technikái, 

- az idővel való gazdálkodás szerepe, 

- a rizikóvállalás és határai, 

- a szenvedélybetegségek elkerülése, 

- a tanulási környezet alakítása. 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az 

intézmény szervezettségével. 

4.1 Iskolai programok 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos munka hatékonyságát az segíti, ha az iskola 

határozott tervvel rendelkezik. 

Fontos, hogy a terv feladatokat és a megvalósításukat szolgáló tevékenységeket 

tartalmazzon olyan fontos területekre, mint 

- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, 

- az egészséges táplálkozás, 

- a mindennapi testmozgás, 

- elsősegélynyújtás alapjai 

- a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése, 

- a fogyatékos és hátrányos helyzetűek integrációja, az iskolán belüli 

bántalmazás megelőzése, 
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- a szexuális nevelés – már a pubertás időszakban, a nemi érés időpontját 

megelőzően. 

4.2. Tanórai foglalkozások  

A tanórai foglalkozások a következők: 

 

1. Szaktárgyi órák témafeldolgozása 

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéssel. 

Ezekre a helyi tanterv tervezése során külön figyelmet érdemes fordítani.  

 

2. Osztályfőnöki órák 

3. Gyógytestnevelés órák - Pedagógiai szakszolgálat! 

4.3. Tanórán kívüli foglalkozások 

 

A tanórán kívüli foglalkozások az alábbiak lehetnek: 

 

1. Egyéb foglalkozások 

Ha jó a tervezés és az együttműködés a tanítók, szaktanárok és a délutános 

nevelő között, kitűnően egészítheti ki a tanórai programot, illetve a konkrét 

esetfeldolgozást. A tanórán kívüli foglalkozások jó alkalmat kínálnak a 

játékoknak, játékos gyakorlatoknak is. 

 

2. Délutáni szabadidős foglalkozások 

Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, 

egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások. 

 

3. Egészségnap 

Az iskola egészét átfogó előre tervezett programok. Komoly szervezést, 

felkészülést igényelnek, több iskola is összefoghat az adott régión, megyén, 

településen belül. Kiemelten kezeljük az elsősegélynyújtás alapvető 

szabályainak megismerését. 

 

4. Hétvégi iskolai program 

Sportrendezvények, kulturális programok. 

 

5. Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok, táborok 

A „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program kísérleti megvalósítása” elnevezésű, EFOP-3.3.5-17 kódszámú 

projektben tematikus napközis és bentlakásos programokat az intézmény 

az Oktatási Hivatal által fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra építve 

alkalmazza az alábbiak szerint: a tematikus informális és nem formális 

tanulási alkalmak megvalósításához a köznevelés minőségi fejlesztése nem-
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formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, 

hangsúlyt fektet az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a 

tanulás közösségi élménnyé formálására felhasználva a képzésen 

elsajátított ismereteket. 

 

6.Elsősök úszás oktatása   

Balatonkenese Város Önkormányzatának támogatásával!  

Minden költségvetési évben jóváhagyás szükséges! 

5. Módszerek 
Leghatékonyabb az iskola saját ötleteire épülő, illetve önálló szervezésű programok 

(egymásra épülő rendezvénysorozatok), amelyeknek megvalósításában a tanárok, a 

diákok és a szülők egyaránt részt vesznek.  

Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívott 

előadó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, tanulók számára  

A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban 

nem álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló 

munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb 

foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység 

megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított 

egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős 

miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 

6. Iskolai drogstratégia 
Mindenkinek van egy álma: egészségesen, szellemi erőink teljében minél hosszabb, 

sikeres életet éljünk le szeretteink és barátaink körében. 

Legyünk megbecsültek, érezzük, hogy szükség van ránk és munkánkra, családi 

életünkben legyünk hasznosak és boldogok. 

Az intézmény egészségnevelési programja a fentiek valóra váltásához kíván 

hozzájárulni azzal, hogy már iskolás korban meghatározza azokat az irányokat, 

teendőket, melyek elősegítik a fentiek megközelítését, elérését. 

 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt célja és feladata: 

- Egészséges, harmonikus életre nevelés. Drogok veszélyeinek a felismerése. 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és 

védelme érdekében. 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód 

gyakorlatát szolgáló tevékenységi és egészségbarát viselkedésformákat. 
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- A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten / - tanórán és azon 

kívül is – foglalkozzanak az egészség megőrzésének legfontosabb 

ismereteivel. 

o táplálkozás 

o alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás 

o környezet védelme 

o aktív életmód a sport 

o személyes higiénia 

o szexuális fejlődés 

 

A nevelési-oktatási intézményben folyó lelki egészségfejlesztés fő célja, hogy 

elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek, tanuló 

esetében a környezethez történő alkalmazkodást, felkészítsen és megoldási 

stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, így 

csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a 

személyiséget érő változásokra. 

 

Drogmegelőzés: 

 

Az intézmény egészségnevelési tervének fontos részét képezi a drogmegelőzés. 

Ennek fő eleme, hogy próbáljuk csökkenteni a drogok kipróbálásának motivációját. 

- a kíváncsiságot, a kockázatkereső magatartást 

- kortársak hatását 

- feszültséget 

Ez különösen az érzelmi nevelést, főként az önértékelést, problémamegoldást, stressz 

- kezelést, kommunikációs készségek fejlesztését tűzi ki célul, így közvetve hat a 

drogfogyasztásra. 

Az egészségnevelés és a drogprevenció az iskola minden pedagógusának, illetve 

minden tanórának és tanórán kívüli foglalkozásnak a feladata. Pontosan ezért nagyon 

speciális követelményeket támaszt a tanárokkal szemben. 

 

Lényeges feladat a családdal, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, 

együttműködés lehetőségeinek keresése.  

7. Elsősegély-nyújtási alapismeretek 
Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia- és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.  

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:   

● életkoruknak megfelelően tudjanak dönteni baleseti helyzetekben,   

● tudjanak segítséget kérni, ha szükséges,   

● alapvető ellátást tudjanak nyújtani,   

● tudják elkerülni a balesetet előidéző helyzeteket. 
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Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának formái:  

● alsó tagozaton minden évben és évszakos aktualizálásban a tananyagba 

(környezetismeret, olvasás, testnevelés) illesztve, kirándulások, szünetek előtt 

balesetvédelem keretében  

● felső tagozaton speciálisan a kémia-, technika- testnevelésórákon 

balesetvédelmi és elsősegélynyújtási oktatás formájában 

● biológia- és természetismeret -órákon a tananyag részeként (6. évfolyamon egy 

téma, 8. évfolyamon anyagrészekbe építve) 

● osztályfőnöki órákon minden évben kiemelten a kirándulások, tanítási szünetek 

előtti időszakban, valamint résztémaként a testi fejlődéssel járó változások 

témában  

8. Osztályfőnöki feladatok: 
 

Az osztályt és annak tanulóit érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása; a nevelési 

tényezők összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való 

fejlesztése érdekében. Az osztály közösségi életének szervezése. 

Legfontosabb felelősségek és feladatok: 

 

− Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg. Munkáját az iskola 

pedagógiai programjában megfogalmazott célok és feladatok alapján 

végzi. Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak. Feladata a 

tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált 

fejlesztése; közösségi tevékenységük irányítása; önállóságuk, 

öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése. 

− Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az 

osztályfőnöki órák tanmenete, amelynek formai, szerkezeti követelményeit az 

osztályfőnöki munkaközösség határozza meg. 

− Személyiség- és közösségfejlesztő munkája, az iskola pedagógiai 

programjában preferált alap-értékek osztályban való elfogadtatása érdekében: 

− Törekszik tanuló személyiségének; család és szociális körülményeinek alapos 

megismerésére; a szülök iskolával szembeni elvárásainak; a gyerekekkel 

kapcsolatos ambícióinak megismerésére. 

− Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit; az osztályon belül uralkodó 

értékrendet. 

− Együttműködik az osztályában tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel. 

− Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli 

foglalkozásait; tapasztalatait, észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az 

érintett nevelőkkel megbeszéli. 

− Szükség esetén - az igazgató hozzájárulásával - az osztályban tanító tanárokat 

és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 
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− Osztályozó értekezleten meghallgatja az osztályában tanító szaktanárok 

véleményét és figyelembe veszi a magatartás és szorgalom elbírálásakor. 

Elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi szintjét, tanulmányi munkáját, 

magatartását. Az osztályban tanító pedagógusokkal megvitatja az addig 

tapasztaltakat és a következő időszak teendőit. 

− Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő 

szintet a tanulásban. Szervezi, és havonta értékeli az osztályban az osztállyal 

együtt a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását és szorgalmát. 

− Segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását, konzultál a szaktanárral. 

− Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

− Tiszteletben tartja a gyerekek emberi méltóságát; gondoskodik arról, hogy az 

osztály közösségi tevékenysége során alkalmat teremtsen minden tanulónak a 

demokratikus közéleti szereplésre való felkészülésre. 

− A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Ezeket 

használja fel az osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák 

megoldására. Az osztályfőnöki órák témáit a munkaközösség által 

meghatározott formában; tanmenetben rögzíti. 

− Az osztályfőnöki órákon folyó irányított beszélgetések szolgálják az iskola 

pedagógiai programját; de mindenképpen tartalmazzák a humanista 

alapértékek elfogadtatására való törekvést. Minden iskolai programban helye 

van a rendre, tisztaságra; udvarias, kulturált viselkedésre; fegyelmezett 

munkára és tanulásra; az ember tiszteletére; az önművelés igényére; testi - lelki 

egészség megőrzésére; környezetvédelemre; demokratizmusra; önismeretre; 

harmonikus, társas kapcsolatokra való nevelésnek. Az egyes alapkérdésekkel 

való foglalkozás mértékét, a rá fordított időt és az osztályfőnöki tematikába 

kerülő egyéb kérdéseket az iskola pedagógiai programja; a tanulók fejlettségi 

szintje és érdeklődése alapján választja ki.  

− A tanmenetben tervezett témák feldolgozására alaposan felkészül, ugyanakkor 

a tanulók érdeklődésének, aktivitásának figyelembevételével rugalmasan kezeli 

azokat: egyesekre a tervezettnél több vagy kevesebb időt fordíthat. 

− Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire; 

szervezi osztálya szabadidős foglalkozásait (az éves munkaterv alapján) oly 

módon, hogy megismertesse tanítványaival a kulturált szórakozás és 

művelődés változatos formáit; kifejlessze bennük a szabadidő tartalmas 

kialakításának igényét. 

− Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját; felkelti a tanulókban az iskolai 

közéleti tevékenység iránti érdeklődést; az osztály életének demokratikus 

szervezésével kifejleszti bennük az ehhez szükséges képességeket. 

− A gyerekek minden iskolai tevékenységét (beleértve a tanórán kívüli és 

szabadidős foglalkozásokat is) értékeli; bennük is kialakítja a reális önértékelés 

igényét. 

− Folyamatosan törekszik osztályában a társadalmi munkamegosztás 

megismertetésére. A gyerekek életkorának megfelelően szakmai 
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ismertetésekkel, önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a 

pályaválasztásra. 

− Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztályterem 

rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését. 

− Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására; 

együttműködik a szülőkkel.   

− Évente legalább 2 alkalommal szülői értekezletet tart. 

− Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét; 

megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve 

az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

− Koordinálja osztályában a szülői munkaközösség munkáját és képviseli az 

osztály érdekeit a nevelőtestület előtt. Kapcsolatot tart a szülői szervezet 

képviselőivel. 

− Megszervezi az arra vállalkozó és alkalmas szülők részvételét a tanulás 

segítésében, a pályaválasztási, iskolai szabadidős programok, kirándulások, 

táborozások szervezésében, a DSE támogatásában. 

− Osztályfőnöki megbízatása első évében – szükség esetén - a tanulókat 

otthonukban meglátogatja, a szülők előzetes értesítésével és beleegyezésével. 

− Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és 

elmarasztalás formáit. 

− Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit, felel az osztálynapló 

szabályszerű, naprakész vezetéséért. 

− A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel; gondoskodik számukra szociális 

és tanulmányi segítség nyújtásáról.   

− Regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait; Elvégzi a tanulók 

továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket; továbbtanulási 

lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

− Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, a 

szakirodalom tanulmányozását, bemutató foglalkozást, különböző témájú 

felmérések kidolgozását és elemzését vállalja. 
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IV. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal 
kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
A tehetség felismerését és kibontakozását támogató tevékenységünk: 

 

Tehetség: 

 

Valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyen 

tevékenységben az átlagosnál magasabb teljesítményre képes. 

 

Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, 

hogy megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről. 

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a 

legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és tehetségek fejlesztésével 

foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

 

A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése 

érdekében: 

- a korai felismerés, 

- a tehetségek számbavétele, 

- kompetenciák fejlesztése 

- a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a 

fejlesztés színtereinek meghatározása, 

- a hiányosságok, gyengeségek okainak felderítése, egyedi segítségnyújtás vagy 

szakmai irányítás, 

- az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányban szenvedő diák 

képességeinek fejlesztése. 

-  

A tehetséggondozás szervezett formái: 

 

1. Tanóra keretén belül 

2. Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

3. Tanórán kívül 

 
A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán belül 

A tanórán belüli tehetségfejlesztés módjai a következők lehetnek: 

 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- kompetenciák fejlesztése, 

- a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés, 
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- matematika, idegen nyelv tantárgyak emelt szintű, vagy emelt óraszámban 

történő oktatása,csoportbontás, 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata, 

- a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal, 

- személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak 

alkalmazása, 

- a viselkedéskultúra fejlesztése. 

-  

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül 
 
A tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei a következők lehetnek: 

- versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.), 

- a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a 

tanulók megfelelő fejlesztéséről, 

- tehetséggondozó szakkörök, 

- iskolai sportkörben: kézi-, kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságok stb, 

- szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás), 

- az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes, 

multimédiás tanuló programok). 

- alapfokú művészeti oktatás 

  

A tanítási órán kívüli tevékenységek   

 

A tanítási órán kívüli tevékenység közé tartozik minden olyan foglalkozás, amely a nem 

hagyományos tanórai foglalkozások témakörében is megtalálhatók, de nem kerül a 

tanítási naplóba. 

 

Tanítási órán kívüli tevékenységek lehetnek: 

 

− szakkörök, felzárkóztató foglalkozások  

− képesség kibontakoztató foglalkozások 

− táborok, 

− takarítási akciók (iskola, környék stb.), 

− gyűjtési akciók (papír, használt elem). 

 
Egyéb szabadon választott foglalkozások 

A tanórán kívüli foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehetőségeinek 

összehangolásával szerveződnek. Ide tartozik: a délutáni felkészítés, nyelvi és 

informatika órák, a szakkörök, az előkészítők és a sport szakkörök. A foglalkozások 

témáját és a hiányzó tanulók nevét a szaktanár a megfelelő naplóba rögzíti. 

A szakköri foglalkozások, tömbösített formában is megtarthatók. Az egyéb órákra a 

tanuló az igazgató által meghatározott időpontban jelentkezhet, az órákon való 
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részvétel egész tanévben kötelező, hiányzásokat igazolni kell. A tanulók értékeléséről 

a pedagógiai program rendelkezik. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) 

A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások rendjét külön órarend rögzíti, melyet az 

igazgató hagy jóvá. 

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: 

- Fontos, hogy: 

▪ az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató óra szervezésre 

kerüljön, 

▪ az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges 

tanulók gondozását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán 

kívüli tehetséggondozó foglalkozások segítsék. 

2. Sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelésének feltétele iskolánkban 
● A sajátos nevelési igényű gyermek iskolai felvételét a szülő kérésére és a szakértői 

és rehabilitációs bizottság javaslata alapján biztosítjuk. Csak olyan gyermeket 

tudunk befogadni, akiről normál iskolai csoportban integrált nevelhetőséget 

állapít meg a szakértői bizottság   és a  számára előírt  feltételeket tudjuk 

biztosítani .  

● Ha az ellátáshoz és a fejlesztéshez  nincsenek meg a személyi és tárgyi 

feltételeink , akkor nem tudjuk felvenni  a gyermeket . A szükséges feltételek 

biztosítása érdekében a fenntartóval egyeztetést folytatunk, keresve a megoldást  

(a rehabilitációs bizottság által előírt feltételeket a Fenntartónak kell biztosítani).  

● Speciális esetekben további szakemberek bevonása szükséges –megteremtve a 

személyi feltételeket is a Fenntartóval egyeztetve.  

 

Intézményünkben biztosított a következő SNI-s gyermekek szakszerű ellátása: autista, 
enyhén mozgássérült, beszédhibás, tanulási nehézséggel küzdők (BTMN). 
 

Személyi feltételek: 

 

Logopédus: Fenntartó által biztosítva 

Fejlesztő gyógypedagógus: 1 fő 

Gyógytestnevelő:   1 fő 

Gyógypedagógus   1 fő 

Inkluzív pedagógia tanára   1 fő 

Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógus: 1 fő 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, 

magatartási rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján: 
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- tanulmányait egyéni tanrendben folytathatja, illetve 

- a szülő otthoni ellátás keretében is eleget tehet a képzési kötelezettségnek, a 

Fenntartó feladatellátása keretében, a szakértői véleményben megjelölt 

szakember biztosításáról – külön jogszabályban meghatározottak szerint – az 

iskolának, a fejlesztő felkészítést nyújtó, illetve a szakértői véleményt készítő 

intézménynek kell gondoskodnia. 

 

Az SNI - s tanulók tanításával és oktatásával kapcsolatos tevékenységeket ld. a 

mellékletben.  

3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel 
kapcsolatos feladatok 
Valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli 

területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést feltételezi a családdal és a 

gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekkel, szakemberekkel. 

 Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik. 

 

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata: 

 

- a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése, 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

- családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

- a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének segítése, 

- a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapításának kezdeményezése, 

- tájékoztatás nyújtása a tanulók részére szervezett szabadidős programokról, 

- együttműködés: 

▪ a szabadidőt szervező kollégákkal, 

▪ a délutáni felkészítést végző nevelővel, 

▪ az osztályfőnökkel és az osztályfőnöki munkaközösség vezetővel, 

▪ az Iskolai Diákönkormányzattal és a Diákönkormányzatot segítő 

tanárral, 

 

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

 

- a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel 

kísérése, 



35 

 

  

- a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás 

biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati 

rendeléseken, 

- a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának 

biztosítása igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, 

étkezés stb.), 

- segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család 

szociális és anyagi helyzetétől függően, 

- a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába 

járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás 

kezdeményezése. 

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

 

- a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 

- az okok feltárására, 

- az okok megszüntetésére. 

 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek 

problémáit az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban 

tudja kezelni, megelőzve ezzel a súlyosabbá válásukat.  

 

Az iskolai gyermekvédelem célja a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és 

a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség 

megszüntetésében való segítségnyújtás, együttműködés a különböző 

szakemberekkel. 

 

Az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak 

megvalósítását: 

- az indulási hátrányok csökkentése, 

- a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének 

figyelemmel kísérése,  

- a felzárkóztató foglalkozások, 

- az iskolai étkezés lehetősége, 

- a délutáni felkészítő foglalkozás, 

- az egészségügyi szűrővizsgálat, 

- az egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése, 

- a családi életre való nevelés, 

- a személyes és egyéni tanácsadás, 

- a szülőkkel való együttműködés, 

- a tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról, 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, támogatások), 

- a szenvedélybetegségek megelőzése. 
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4. A szociális hátrányok enyhítését segítő 
tevékenységek 
A tanulók előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén 

mutatkoznak jelentős – a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen 

hátrányt jelentő – különbségek, hanem a szocializáció fokában, a viselkedésmódban, 

az udvariassági szabályok ismeretében és a higiénia terén is. 

 

Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

- csoportbontás, 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata, 

- a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal, 

- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni 

beszélgetés az osztályfőnökkel, fogadó óra, családlátogatás, szülői értekezlet, 

- továbbtanulás irányítása, segítése, 

- szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél hamarabb 

segítségben részesüljenek, 

- ingyenes, illetve kedvezményes táborok, mozi-, színház-, múzeumlátogatás 

szervezése a rászoruló tanulóknak. 

 

A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló pedagógiai tevékenységek: 

Egyre több tanuló kerül olyan anyagi helyzetbe, mely egészséges testi fejlődését, 

zavartalan tanulását hátráltathatja. Az iskola életében fontos feladat az esélyek 

kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak 

enyhítése. A segítésre szorulók elsősorban az alacsony jövedelmű, a munkanélküli, 

valamint a szociális ellátásban részesülő szülők gyermekei. 

 

Eszközeink a szociális hátránykompenzáció tevékenységeire: 

- a gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése, 

- a szociokulturális hátrányok enyhítése:  

- a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása,  

▪ tanácsadás a rászoruló gyermekeknek, szülőknek stb., 

▪ felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése,  

▪ pályaorientációs tevékenységek szervezése, 

▪ felvilágosító és drogmegelőzési programok szervezése, 

- felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről,, 

- kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel, 

- pályázatok figyelése, 

- a tanulási folyamat tervezésében minden tanuló tényleges részvételének 

biztosítása (csoport, páros, individuális munkaforma), 

- az érintett tanuló érdek-és esély érvényesülésének elősegítése. 
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V. A tanulók részvétele az intézmény 
döntési folyamatában 

Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének megszervezésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 5-8. osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat 

tevékenységét a diákok által jelölt és az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

 

 A diákönkormányzat célja: 

➢ a tanulók saját közösségei életének szervezése 

➢ iskolai életük folyamatában kezdeményezni, véleményt nyilvánítani, 

javaslatokat tenni 

➢ a tanulói közösségeknek és tagjainak érdekeit képviselni 

 

Feladatuk: 

- iskolatársaik pozitív, negatív véleményeinek, igényeinek, elképzeléseinek, 

problémáinak közvetítése az iskolavezetés felé, 

- az iskolavezetés célkitűzéseinek, kéréseinek ismertetése az 

osztályközösségben. 

Részt vesznek 

- az iskolai rend, fegyelem kidolgozásában, biztosításában, 

- a Házirend megalkotásában, véleményezésében 

- kulturális- és sportesemények szervezésében, rendezésében, 

- órán kívüli tevékenységek szervezésében. 

A Diákönkormányzat külön munkaterv alapján működik.  

A diákönkormányzat szervezeti felépítése: 

- az osztályok képviselőiről (vezetőiről) a közösség dönt 

- az iskolai választmány tagja(i) az egyes osztályok által kijelölt tanuló(k) 

- a diákönkormányzat tisztségviselőit a közösségek által kijelölt küldöttek 

választhatják meg, nyílt szavazással (50%+1fő többség szükséges) 

- illetékessége az iskolai év kezdetétől, annak befejezéséig tart 

 

A diákönkormányzat jogai és kötelességei: 

- az iskolai feladatok megoldásáért együtt tevékenykedik a pedagógusokkal 

- elősegíti a rendszeres tanulmányi munkát, a fegyelem megtartását, a házirend 

betartását 
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- öntevékenyen szervezi – igény esetén tanári közreműködéssel – a tanórán 

kívüli foglalkozási formákat, javaslatot tesz a szabadidő hasznos eltöltésére 

- segíti az iskola létesítményeinek, felszereléseinek megóvását 

- képviselőin keresztül véleményt nyilvánít a közösségekben felmerült 

problémákról,  

- elősegíti a hagyományok megőrzését 

- dönt 1 tanítás nélküli munkanap programjáról 

- dönt a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

 

A diákönkormányzat tagja lehet: 

 

1. Az iskola valamennyi tanulója és tanára 

2. Pártoló tagja lehet bármely magyar állampolgár, aki vállalja az 

önkormányzat célkitűzéseit, s annak megvalósításában részt vesz 

 

A diákönkormányzatba való be- és kilépés önkéntes 

 

Az önkormányzat csak akkor működhet, ha az iskola tanulóinak legalább 40%-a tagja 

kíván lenni. 

 

A tagok jogai és kötelességei: 

 

1./ Jogok 

- a diákönkormányzat által kijelölt feladatok elvégzésében aktívan részt vehet, 

használhatja az iskola helyiségeit, felszereléseit 

- kérheti a pedagógusok segítségét egy-egy feladat elvégzéséhez 

- részt vehet az iskola rendezvényein, versenyein 

- részesülhet az önkormányzat által nyújtott kedvezményekben (pl. tábor, 

síoktatás, nyelvtanulás stb.) 

- véleményt nyilváníthat az önkormányzat munkájáról 

 

2./ Kötelességek: 

- rendszeres tevékenységet folytasson 

- tartsa be az önkormányzat alapszabályát 

- hajtsa végre a rá vonatkozó feladatokat 

- legjobb tudásának megfelelően képviselje szervezetét 

 

A pártoló tagok jogai és kötelességei: 

 

1./ Jogok 

- javaslatokat, észrevételeket tehet az önkormányzat működésével kapcsolatban 

- foglalkozásokat vezethet, elláthat technikai és egyéb feladatokat 

- tisztségre választható (pl. sportrendezvények lebonyolítása, túravezetés) 
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2./ Kötelességek 

- az alapszabály betartása 

- az önkormányzat célkitűzéseinek támogatása 

- segítő magatartás 

VI. A szülő, a tanuló és a pedagógus 
együttműködésének formái, tovább 
fejlesztésének lehetőségei 
 

Élő munkakapcsolat van a tanári közösség és a szülők között a tanulók fejlődése 

érdekében, az iskola hagyományai, valamint a Köznevelési törvény és a Szervezeti és 

működési szabályzat alapján. 

A Szervezeti és működési szabályzat több szintű együttműködést feltételez a szülők, 

a tanulók és a pedagógusok közös részvételével a gyermek személyiségének és 

tudásának fejlesztése érdekében. Az együttműködéshez megfelelő kommunikációs 

formák működtetése szükséges. 

 

A szülők-pedagógusok együttműködése 

Cél, hogy a szülők lássanak bele az iskolai munkába, a közösségi életbe és 

lehetőségeik, elfoglaltságuk függvényében vállaljanak részt benne azért, hogy 

folyamatosan nyomon követhessék gyermekük nevelésének, oktatásának alakulását. 

 

A pedagógus és szülők közötti együttműködési formái: 

  1. Szülői értekezlet 

  2. Fogadó órák 

  4. Szülők közösségének részvétele az osztály életében 

  5. Szülői szervezet választmányi ülései 

  6. Nyílt tanítási nap 

  7. Írásbeli tájékoztató( KRÉTA, üzenő füzet) 

  8. Rendezvények 

  9. Hirdetőtábla 

10. Honlap 

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

illetve választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 
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A tanulók-pedagógusok együttműködése 

Cél a folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes kapcsolatban az egyéni 

képességeknek megfelelő eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatása az 

oktató-nevelő munkában. 

 

A pedagógusok és tanulók közötti együttműködés formái: 

- tanórai munka, 

- osztályfőnöki órák, 

- közösségi programok, 

- egyéni beszélgetések, 

- diákönkormányzat,  

- kérdőívek, vizsgálatok. 

VII. A tanulmányok alatti vizsga 
vizsgaszabályzata  
 
Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben 

szervez az iskola (egyéni tanrendes tanulók, nevelőtestületi döntés alapján 

kötelezettek esetében).  

- A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal 

a vizsga kezdő időpontja előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben 

meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a 

nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. 

A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a 

vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények 

elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár 

véleményezése alapján dönt a minősítésről.  

- A háromtagú vizsgabizottságot az iskola intézményvezetője bízza meg.  

- Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást 

kap, a halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát 

tett volna.  

- Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc, maximum 60 perc. Egy 

vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet.  

- Szóbeli vizsga esetén legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani 

tantárgyanként, kivéve az idegen nyelvből tett vizsgát, ahol felkészülési idő 

nélkül felel a tanuló. A feleltetés időtartama 15 percnél nem lehet több.  

- Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tárgyból szervezhető szóbeli 

vizsga.  

- A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  
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A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és 

javítóvizsga) követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai 

munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti 

követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai Program 

részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó 

követelményeivel. Az intézmény a munkatervben meghatározott időpontban biztosít a 

tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására lehetőséget A vizsgaidőszakok pontos 

időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az intézmény 

honlapján.  

 

Vizsgafajták  

 

Osztályozó vizsgák  

Az osztályozó vizsgák rendjét a Vizsgaszabályzat határozza meg. 

 

Különbözeti vizsgák  

- Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki másik iskolából átvéve folytatja 

tanulmányait, és az átvételnél az iskola intézményvezetője a vizsgát előírja.  

- Különbözeti vizsgát a tanév során bármikor lehet szervezni.  

− A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamra lépéséről az osztályban tanítók 

közössége dönt.  

 

Javítóvizsga 

− Ha a tanuló a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Csak akkor léphet magasabb 

évfolyamba, ha a javítóvizsgán megfelelt.  

− Javítóvizsga letétele szükséges akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról, 

különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 

vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

− A javítóvizsga időpontja augusztus 15. – 31. közötti időszak.  

− A vizsga pontos időpontjáról és beosztását a vizsga előtt 15 nappal értesítjük a 

tanulót/gondviselőjét.  

− Ha a tanuló nem kíván javítóvizsgát tenni, írásban benyújtott kérvényre a 

tanévet megismételheti.  

 

 

Pótló vizsga  

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a 

vizsga letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti.  
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Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:  

− neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad,  

− megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.  

Pótló vizsgát – az intézményvezető döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az 

iskola által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.  

VIII. Egyéb, szabadon választható órák  
 

„A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező és szabadon 

választható tanítási óra”. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 

 

Egyéb órák 
1. 

évf. 
2. 

évf. 
3. 

évf. 
4. 

évf. 
5. 

évf. 
6. 

évf. 
7. 

évf. 
8. 

évf. Össz. 

Délutáni felkészülés 21 21 21 20 8 8 8 8 115 

          

Szakkörök          

Sportszakkör 2 2 2 2 2 2 1 1 14 

Tehetséggondozás 1 1 1 1 1 1 1 2 9 

Felzárkóztatás 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Informatika szakkör 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Környezetvédelmi szakkör - 
Ökoiskola 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Ügyes kezek szakkör 1 1 1 1     4 

Idegen nyelvi szakkör 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Egyéb órák összesen 28 27 27 26 14 14 13 14 163 

 

1. Délutáni felkészítés: 
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolákban tanítási napokon a 

délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon délutáni felkészítő órákra lehet jelentkezni. 

(Napközi, tanulószoba) 

 

Az intézmény 1-4. osztályig biztosítja a tanulók teljes ellátását (reggeli, ebéd, uzsonna) 

és felügyeletét. A délutáni felkészítésen nyújtott programokban az étkezés 

igénybevétele nélkül is részt lehet venni. 

A délutáni felkészítés szerkezetileg és tartalmilag szorosan kapcsolódik a délelőtt folyó 

pedagógiai munkához. A délutáni felkészítés speciális feladata a tanulás tanítása, a 

mentálhigiénés szokások ápolása, fejlesztése. A sokszínű szabadidős tevékenység 

magában foglalja a játszóházat, sportversenyeket, mozi- és színházlátogatást, 

múzeumi foglalkozásokon való részvételt, stb. A délutáni felkészítés fontos színtere a 

felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak. 
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Az 5.-8. évfolyamon délutáni felkészítés keretében a pedagógus a tanulók számára 

biztosítja a tanórákra való felkészülést, segíti a tanulási nehézségek leküzdését. 

 

Iskola által alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 

 

Iskolánk 2020-ban másodszor adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a 
Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási 
Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú 
pályamunkák közül a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím 
viselésére. A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas 
presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz 
megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, 
működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, 
szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt 
publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas 
adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, 
melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen 
működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az 
intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével. 

A bázisintézmény jógyakorlatai: 

– Matematika oktatás – digitális tartalmak 
– A mozgásfejlesztés központjában a sport általi nevelés 

 

 „EFOP 3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának 

elősegítése a köznevelési intézményekben 

A  projekt keretében, a Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézményeként, a 

partner egyetem által biztosított tananyagok és módszertani támogató dokumentumok 

ismeretében az intézményünk által kiválasztott  szakmai programok tananyagát, 

módszertanát a helyi tantervünknek megfelelően felhasználjuk, alkalmazzuk a tanórai 

tevékenységekben (beleértve a fakultációkat, a projekt alapú vagy az epochális 

tanulásszervezési formákat is), valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató 

munkában, a helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a 

szabadidős tevékenységek során, nyári táborokban.” 

 2. Alkalmanként szervezett foglalkozások 
 

Versenyek, vetélkedők 

A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában évente/félévente 

rendszeresen kerülnek megszervezésre. A legtehetségesebb tanulók városi, megyei 

és országos tanulmányi, művészeti versenyeken is részt vesznek. A versenyek, 
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vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a 

nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást 

szervezhetnek. (Önköltséges!) 

 

Erdei iskola 

Az erdei iskola a nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segíti az iskola 

falain kívül.  

Szülői kérésre szervezhető 3.- 4. évfolyamon, a szállás - étkezés - utazás biztosítása 

önköltséges (szülőket terhelő költség). Tanári felügyeletet az iskola biztosít.  

 

Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. (Önköltséges!) 

 

Szabadidős foglalkozások 

A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja 

a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülő 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 

kirándulások, táborok, mozi, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények, stb.) A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes és 

önköltséges. 

 

Iskolánk részt vesz a Lázár Ervin programban. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (Emmi) 2019-ben elindított programja szerint minden általános 

iskolás számára biztosítja, hogy eljuthasson kulturális intézményekbe. 

 

Iskolai könyvtár – könyvtárszoba 

Az iskolai könyvtár, a tanulók és az iskola dogozóinak egyéni tanulását, önképzését 

szolgálja. Könyvtári foglalkozás szervezhető az iskola és település könyvtárában a 

tanórán és tanórán kívül. (ld. Könyvtár pedagógiai programja!) 

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az 

iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép, zongora 

stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 
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Hit- és vallásoktatás 

A 2013/2014 tanévtől az iskolánkban a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- 

és vallásoktatást szerveznek az órarendbe illesztve. A hit- és vallásoktatáson való 

részvétel a tanulók számára önkéntes. Jelentkezni a törvényben meghatározott módon 

és időben kell. (22/2013. (III: 22.) EMMI rendelet) 

Azok a tanulók, akik egyik felekezet hitoktatását sem választják kötelesek az iskola 

által szervezett erkölcstan órán részt venni. 

 

Ünnepek  

Hagyományos tevékenységeink: társadalmi, nemzeti ünnepek 

 

Január 22.  Magyar kultúra napja 

Február 25.  A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

Március 15.  Nemzeti ünnep 

Április 11.  Költészet napja 

Április 16.  A holokauszt áldozatainak emléknapja 

Május 27.  Pilinszky halálának évfordulója 

Június 4.  Nemzeti összetartozás napja 

Augusztus 20.  Nemzeti ünnep 

Október 6.  Aradi vértanúk emléknapja 

Október 23.  Nemzeti ünnep 

November 27.  Pilinszky-nap 

December  Karácsonyi projekt 

 

Hagyományteremtő tevékenységek 

november. 27. Pilinszky-nap  

április. 11. Költészet napjához csatlakozó programok (Jánosi Gusztáv – 

Arany János – Soós Lajos). 

május. 27. Pilinszky halálának évfordulója - Zeneiskola ünnepi 

hangversenye. 

június  Pilinszky-díj átadása - kitüntetett tanároknak és végzős 8. illetve 

Pilinszky junior díj 4.osztályosoknak. 
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IX. Az iskola környezeti nevelési programja 
Senki sem követhet el nagyobb hibát,  

mint az, aki azért nem tesz semmit,  

mert csak keveset tudna tenni. 

 (Burke) 

1. Helyzetkép 

1.1. Belső: az iskola  

Az iskola helyi adottságai jók, az épületet két udvar veszi körül, egy nyitott kavicsos és 

egy kisebb, zárt, füves terület. A kerítés végében patak folyik, melyet időnként 

vízimadarak is látogatnak. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a zöldítésre, erre a gondosan ápolt sziklakert, a jeles napok 

alkalmából ültetett fák, illetve a folyosókon, tantermekben található rengeteg növény a 

példa. Az udvaron padok szolgálják a diákok kényelmét, a sportpályák pedig a 

szabadidő aktív eltöltését teszik lehetővé. 

A folyosók falait beborítják a gyerekek rajzai, színvonalas, gyakran cserélődő 

alkotásai. A faliújságon helyet kapott a „Zöld sarok”, amely megújuló természet, -és 

környezetvédelmi információkat tartalmaz. 

A tanulók ötleteit, kéréseit felhasználva folyamatosan újul, változik környezetünk, hogy 

még otthonosabbá, barátságosabbá váljon iskolánk. 

1.2.Az iskola működése környezeti nevelési szempontból 

A következő hagyományokkal rendelkezünk: 

- papírgyűjtés évente egy, vagy igény szerint két alkalommal 

- falutakarítási napokon részvétel 

- részvétel országos és megyei rendezésű természet, - és környezetvédelmi    

- vetélkedőkön (Kaán Károly 5.-6. o.,  Herman Ottó biológiaverseny 7.-8. 

o.,Hevesy György Kémiaverseny7.-8.) 

- erdei iskolai program (3.-4. o.)  

- tanulmányi kirándulások, múzeum, és üzemlátogatások 

- iskola környékének gondozása 

- részvétel környezetvédelmi témájú rajzpályázatokon 

- helyett használt elemek, kis méretű akkumulátorok és flakonok szelektív 

gyűjtése az iskola területén 

- faültetés, madáretetők elhelyezése 

- egyszerű víz,- talaj,- és levegővizsgálati módszerek megismerése  

- környezetvédelmi szakkör 

- a község hagyományőrző napjain aktív részvétel 

- működő kapcsolatok különböző szervezetekkel (NABE, Balatonfelvidéki NP) 



47 

 

  

- Erdészet, Rendőrség, Polgárőrség 

1.3. Külső: a település és a régió, a helyi értékek 

Balatonkenese nagyközség a Balaton keleti partjának több mint 11 km-es szakaszán 

nyúlik el. Az évezredek óta lakott terület mindig a dunántúli közlekedési hálózatok 

csomópontjában volt. 

Védett területei közé tartoznak a természetvédelmi szempontból kiemelkedő 

jelentőségű nádasok, mivel számos értékes faj lelőhelyeként szolgálnak és fontos 

szerepük van a tó vízminőség védelmében. Védettséget élveznek a löszpuszta 

gyepek, a csaknem függőleges löszfal növénytársulásai és a Soós-hegyen található 

mész, - és melegkedvelő tölgyesek is. Itt található a hazánkban egyedülálló tátorján, 

mely ritka jégkorszaki maradványnövény. Virágzása május végén, június elején 

csodálható meg. 

Településünk egyes részein megtalálható a szelektív hulladékgyűjtés: műanyag (PET) 

palack gyűjtése és elszállítása történik közületek számára heti rendszerességgel. 

Hulladékudvar is üzemel, ahol a beszállított hulladék előválogatását követően tömörítik 

és lerakón elhelyezik. 

Balatonkenese 14,1 km hosszú kerékpárúttal rendelkezik, ez igen kedvezőnek 

mondható. 

A Falumúzeum épülete boltíves tornácú, nádtetős, szabadkéményes házban található, 

mely a Balaton-felvidék jellegzetes építészeti stílusát őrzi az 1850-es évekből. 

Településünkön található a változatos növényvilággal rendelkező Parragh - kert, mely 

régebben arborétumként működött, ma a Fővárosi Erdészet gondozása alatt áll, iskolai 

rendezvényeink egy lehetséges természetközeli színhelye. 

2. Alapelvek, célok 

2.1. Alapvető célkitűzések 

Alapvető célkitűzések: 

- Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítése a napi gyakorlatban. 

- Tanítványaink szüleinek bevonása az intézmény környezetvédelmi, valamint 

fenntarthatóságra nevelés tevékenységébe. 

- A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv egyéni és 

közösségi szinten egyaránt. 

- Legyen szempont a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás. 

- A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

- A környezetvédelmi tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett 

feladatok esetében a megjelölt határidők betartása. 

- Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. 
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- A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód 

kialakítása, elmélyítése, együttműködve a szülői házzal, társadalmi szervezetekkel. 

2.2. Konkrét célok és feladatok 

- A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni 

akarást a problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konfliktuskezelés 

cselekvő képességét, aktivitást és jó együttműködést. 

- Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének 

befogadására, élvezetére. 

- Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos 

életvitel kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, osztatlan 

egységének megérzését, az ehhez kötődő pozitív emóciók megélését, a 

környezetérzékenység javulását. 

- Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek átadását, a 

magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika 

kialakulásához nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását. 

- Lehetővé tenni a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének, 

látásmódjának kialakítását. 

- Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni akkor a 

környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a 

gyerekekben a károsodásokat megelőző gondolkodás, megismertetni a gyerekekkel 

a takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit. 

- A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba 

(technika-életvitel, történelem, társadalomismeret-etika, művészeti tárgyak), ez 

lehetővé teszi, hogy az összetett és bonyolult környezeti jelenségeket, folyamatokat 

könnyebben megértsük több tudomány eredményeinek felhasználásával, a 

sokoldalú megközelítéssel. 

- A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok: 

erdei iskola, témahét, jeles napok megünneplése, terepi foglalkozások  

- Ökológiai szemlélet tükröződése a természetes életközösségek sokféleségének 

megfigyelésével, a környezetben bekövetkező változások nyomon követésével, az 

élőhelyek megóvásával, megfelelő irányítással történő természetvédelmi 

tevékenységgel. 

- A tudatos kritikus fogyasztói magatartás és a fogyasztói kultúra fejlesztése a 

tanulókban. Megismertetni a reklám, a piac és a marketing szerepét, hangsúlyozni 

a minőség és a biztonság fontosságát a fogyasztás során, valamint a 

gazdaságosságot és a takarékosságot. 
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3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

3.1. Hagyományos tanórai foglalkozások 

A nemzeti alaptanterv és a kerettanterv lehetőségeit kihasználva – a tantárgyi 

programokból kiindulva – meg kell határozni a környezeti nevelési tananyagot. Minden 

tantárgyba próbáljuk beépíteni a környezeti nevelés célkitűzéseit. Jelenjenek meg a 

környezeti nevelési programban itt az egyes tantárgyak elvárásai, céljai környezeti 

nevelési szempontból. A helyi tanterv megírásakor is törekedjünk rá, hogy az egyes 

tantárgyak célkitűzéseinél jelenjenek meg a környezeti nevelési célok is. 

A tanórán a tananyagon kívül még sok apróság is nevel a környezet megóvására, 

környezetbarát életmódra. 

3.2. Nem hagyományos tanórai foglalkozások 

Kötelező tananyag elsajátítása nem hagyományos (45 perces) órakeretek között is 

történhet. Néhány példa szerepel itt az ilyen típusú tanítási-tanulási keretre. Ezek a 

környezeti nevelés céljainak kitűnően megfelelnek: 

● Erdei iskola: „Az erdei iskola olyan többnapos, szorgalmi időben megvalósuló, a 

szervező intézmény székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illeszkedő 

nevelési-tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás folyamatát – a tanulói 

képességek fejlesztését és a tananyag elsajátítását – a tanulók aktív, együttműködő, 

cselekvő (kooperatív-interaktív) megismerő tevékenységére építik. az 

ismeretszerzés folyamatában elsősorban tanulási technikákra helyezi a hangsúlyt. 

A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a 

választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális 

környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, 

egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez 

kötődő szocializáció.” (Lehoczky János) 

● Témanap – témahét: Iskolánkban  egy őszi és egy tavaszi témahetet tervezünk. 

Ilyenkor választunk egy témát, melyet projektmódszerrel dolgozunk fel, 

korosztályoknak megfelelően. Témahétnek felel meg az ősszel tartandó Erdők Hete. 

Ezen a héten dolgozzuk fel a fákkal, erdővel kapcsolatos tananyagokat, mind a 

természettudományos, a művészeti, mind a magyar nyelv és irodalom (versek, más 

szövegek feldolgozása), idegen nyelvi tantárgyakból. 

● Jeles Napok: Ide a hagyományosan, minden évben megtartott, állandó programmal 

rendelkező jeles napokat vegyük listára, melyen kötelező tananyagot sajátíttatunk 

el. Iskolánkban ilyen a Víz Világnapja, a Madarak és Fák Napja. 

● Terepgyakorlatok: Nagyon jó módszer például az 5-6. évfolyam számára, 

Magyarország élőhelyeinek, ezek élővilágának megismerésében. Iskolánkban a 

vizek élővilágáról szóló tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítése mindig a 

Balatonhoz szervezett terepgyakorlat keretében történik. 

● Nem a tanteremben tartott óra: A háziállatfajták oktatásánál meglátogatunk egy 

gazdasági udvart.  
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3.3. Tanórán kívüli lehetőségek 

- szakkör 

- gyűjtőmunka 

- vetélkedő 

- kézműves foglalkozás 

- színház, mozi 

- akciók, kampányok 

- kirándulás, túra 

- tanulmányút 

- múzeum, állatkert látogatása 

- pályázatokon való részvétel 

- iskolakert 

- madárbarát kert 

- hulladékgyűjtés 

- kiállítás (készítés, megtekintés) 

- települési környezet szépítése 

- tanösvény látogatása 

X. Az iskola helyi tanterve 

1.Intézményünkben a nevelés-oktatás alapvető 
céljai: 
Oktató-nevelő munkánk célja, hogy tanulóink olyan képzést és nevelést kapjanak a 

nálunk töltött évek alatt, amely megfelel a kor és a környezet elvárásainak. Felkészítjük 

tanulóinkat a továbbtanulásra, és átjárhatóságot biztosítunk az oktatás bármely 

szakaszára.  

Iskolánk biztosítja a tanulók harmonikus testi-lelki és értelmi fejlődését. Életkoruknak 

megfelelően fejlesztjük készségeiket, képességeiket, ismereteiket, érzelmi és akarati 

tulajdonságaikat, műveltségüket, erkölcsi érzéküket, hogy önálló életre és céljaik 

elérésére alkalmas felnőttek legyenek. 

Törekszünk az egyéni bánásmódra, minden gyermek elfogadására. Munkánkat az 

empátia, a szeretet és a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. 

Iskolánkat jellemzi az esélyegyenlőség biztosítása, legyen az fejlesztésre szoruló, 

átlagos vagy igen tehetséges gyermek. 

Feladatunk továbbá olyan értékek átadása, értékközvetítése, amiben tükröződik 

Pilinszky János szellemisége, a humanizmus, a barátság, kitartás és empátia valamint 

a hit szerepe az emberi életben.  
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Szeretnénk tanulóink értékrendjébe beépíteni: 

- A személyiség harmóniájára vonatkozó értékeket: 

● példaadás, önismeret, felelősségvállalás, szerénység, alázat, nyitottság, 

● felelősség, tolerancia. 

- A kapcsolatokra vonatkozó értékeket: 

● tisztelet, hagyományok ápolása, nemzethez való kötődés, 

lokálpatriotizmus, 

● kulturált viselkedés, udvariasság, segítőkészség, a durvaság és trágár 

beszéd elutasítása. 

- A tudással, munkával kapcsolatos értékeket: 

● tudás iránti vágy, önművelés, kötelességtudat, rendszeresség, 

következetesség, szorgalom. 

 

Pilinszky János névadónkkal kapcsolatos helyi sajátosságokat az egyes 

tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák 

2.Az iskola egyes évfolyamain tanított 
tantárgyak, a kötelező és választható tanórai 
foglalkozások, valamint azok óraszámai, az 
előírt tananyag és követelményei 
 

 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

1. osztály NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

2. osztály NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

3. osztály NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 

4. osztály NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 

5. osztály NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

6. osztály NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

7. osztály NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 

8. osztály NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 

 
Érvényes 2020/2021-es tanévtől (1. és 5. évfolyam) felmenő rendszerben: 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–8. évfolyam 

Kötelező tantárgyak 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Össz

. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 4 4 3 3 40 

Matematika 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
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Történelem     2 2 2 2 8 

Állampolgári ismeretek        1 1 

Hon- és népismeret      1   1 

Etika/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Környezetismeret   1 1     2 

Természettudomány     2 2   4 

Kémia       1,5 1,5 3 

Biológia       1,5 1,5 3 

Fizika       1,5 1,5 3 

Földrajz       1,5 1,5 3 

Idegen nyelvek    2 4 4 4 4 18 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 13 

Vizuális kultúra  2 2 2 1 1 1 1 1 11 

Dráma és színház       1  1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  7 

Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 4 

Összesen 24 24 24 25 29 29 32 31 218 

 

Egyéb órák 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Össz

. 

Délutáni felkészülés 21 21 21 20 8 8 8 8 115 

          

Szakkörök          

Sportszakkör 2 2 2 2 2 2 1 1 14 

Tehetséggondozás 1 1 1 1 1 1 1 2 9 

Felzárkóztatás 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Informatika szakkör 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Környezetvédelmi szakkör - 

Ökoiskola 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 

Ügyes kezek szakkör 1 1 1 1     4 

Idegen nyelvi szakkör 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Egyéb órák összesen 28 27 27 26 14 14 13 14 163 
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(Érvényes 2., 3., 4., 6., 7. és 8. évfolyamokon) Kimenő rendszerben 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–8. évfolyam  

Kötelező tantárgyak 1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Ös

sz. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 4 4 3 4 41 

Idegen nyelvek       2 3 3 3 3 14 

Matematika 4 4 4 4 4 3 3 3 29 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

        2 2 2 2 8 

Környezetismeret/ 

Természetismeret 

1 1 1 1 2 2     8 

Fizika             2 1 3 

Kémia             1,5 1,5 3 

Biológia-egészségtan             1,5 1,5 3 

Földrajz             1 2 3 

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 12 

Dráma és tánc         1       1 

Vizuális kultúra - Digitális 

vizuális kultúra  

2 2 2 2 1 1 1 1 12 

Informatika           1 1 1 3 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 1 1 1   7 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 4 

Összesen 23 23 22 24 26 25 28 28 199 

Kötelezően választandó tantárgyak 

Idegen nyelvek (angol, német) 1 1 1 1 1 1   1 7 

Matematika 1 1 1 1 1 2 2 2 11 

Magyar nyelv és irodalom     1 1     1   3 

Összesen 2 2 3 3 2 3 3 3 21 

Kötelező órák száma 25 25 25 27 28 28 31 31 220 

Informatika         1       1 

Idegen nyelv       2 1 1 2 1 7 

Egyéb órák 27 27 27 26 21 22 23 24 197 

Összesen:  52 52 52 55 51 51 56 56 425 

Egyéb fejlesztő órák: 3 3 3 3 3 3 4 4 26 

Gyógytestnevelés         5 
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Egyéb órák 

 1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Ös

sz. 

Informatika         1       1 

Idegen nyelv       2 1 1 2 1 7 

Matematika csoportbontás 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Idegen nyelv (angol-német) 1 1 1 5 5 5 5 5 28 

Sportszakkör 2 2 2   1 1 2 2 12 

Hon és népismeret szakkör         1       1 

Délutáni felkészülés 15 15 15 14 2 3 3 2 69 

Tehetséggondozás matematika 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Tehetséggondozás magyar      1 1 1 1 4 

Felzárkóztatás (magyar) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Környezetvédő szakkör           1 1 1 3 

Felvételi 

felkészítő/Kompetenciamérésre 

felkészítés 

             2 2 

Magyar csoportbontás         4 4 4 4 16 

Ügyes kezek szakkör 2 2 2           6 

Egyéb órák összesen 27 27 27 26 21 22 23 24 197 

 

3. Csoportbontások 
 

Tantárgy Indoklás 

Matematika Normál és emelt szintű csoport  

(egy osztály esetén) 

Idegen nyelv Angol, német (egy osztály esetén) 

Digitális kultúra osztály létszámtól függően (20 fő 

felett) 

4. Belépés az iskolába, a magasabb évfolyamba 
lépés feltételei 

4.1. Az iskolába jutás, az iskola induló évfolyamára való 
belépés feltételei: 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. 

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. 

A tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 
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Az iskolában a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Fenntartó – KK- által 

meghatározott időszakban kell beíratni. 

A beiratkozásra meghatározott időt a szokásos módon tesszük közre. 

 

- Iskola beiskolázási körzetéből Balatonkenese, Balatonakarattya, Küngös, 

Balatonfőkajár, Csajág  – melyet a Kormányhivatal határoz meg – minden 

jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz (problémás esetben iskolaérettségi 

vizsgálat után). 

- Az 1. osztályba történő beiratkozás feltételeit a Knt. határozza meg. 

4.2. Az első évfolyamba iratkozáshoz szükséges feltételek 

Az elsősök beiratkozása a Fenntartó (KK) által kiadott eljárásrend és a mindenkor 

érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelően történik. 22/2013. (III.22.) EMMI 

rendelet 

 

Feltételek: 

-  megfelelő életkor (az adott év aug. 31-ig betöltött 6. életév) 

- iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény 

- esetlegesen szakértői vélemény  

- a gyermek azonosítására szolgáló okirat, lakcímkártya 

- a tanuló beiskolázásáról az intézményvezető határozatot hoz, melyet megküld 

a szülőnek, gondviselőnek. 

-  

Fellebbezési lehetőségek: a szülő II. fokon fordulhat a Fenntartó (KK) képviselőjéhez, 

a Tankerületi igazgatóhoz 

4.3.A magasabb évfolyamra jelentkezők felvétele 

Az iskola a magasabb évfolyamra jelentkező tanulókat (más település lakója, 

betelepülő stb.) fogadja. A tanév közben átjelentkező tanulónak be kell 

szereznie azokat a taneszközöket, amelyek iskolánkban szükségesek. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, 

a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembe vételével az iskola intézményvezetője dönt. 

4.4. Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje 

Az osztályba sorolás az életkor és az osztályszintű követelmények alapján történik. Az 

osztályok és csoportok kialakítása az intézményvezető feladata. 

A csoportbontás elvei: 

- szakmai szempontok szerint – emelt szintű matematika, idegen nyelvoktatás 
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Több csoport indítása esetén a csoportok átjárhatóak, a csoport és pedagógus 

választása a szülő és tanuló együttes döntése alapján az  intézményvezető 

engedélyével lehetséges. 

 

- a rendelkezésre álló helyiségek korlátozott befogadóképessége miatt a felső 

tagozaton osztályonként digitális kultúrából (Fenntartó engedélyével!) 

 

Az alapképzést kiegészítő választható foglalkozások, besorolási szempontjai: 

- választhatóság 

- anyagi lehetőség, törvényes órakeret 

- előzetes igényfelmérés 

- rendelkezésre álló szakmai lehetőségek 

5. Az iskola magasabb évfolyamára lépés 
feltételei  
A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

- A tanulók magasabb évfolyamba akkor léphetnek, ha az előírt minimum 

tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítik. 

- A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi 

munkája, illetve érdemjegyei, szöveges értékelése alapján bírálják el. Minden 

évfolyamon minden tantárgyból legalább az „elégséges” év végi osztályzatot 

kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

- Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot szerez, a következő tanévet 

megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet az érvényes jogszabályok 

alapján. 

- A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban 

az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély 

megadásáról a tanuló, kiskorú esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója 

dönt. A szülő kérésére engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. 

6. Egyéni munkarend létesítése 

A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a 

tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól. 

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályok: 

● Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

●  Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

● Okt.Hiv. rendelet - az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 



57 

 

  

● Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

● EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

● Ped. rendelet - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. 

Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati 

képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell 

menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni 

munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi 

követelményeinek teljesítése alól sem. 

Ezen időszak alatt 

● a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel 

alól; felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel; 

● a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel 

egyéni munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges 

pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles 

gondoskodni; 

● a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles 

gondoskodni; 

● a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai 

vagy egyéb foglalkozásokon; 

● a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe 

és a tanulószobai foglalkozásokra; 

● az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem 

kell értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az 

iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola 

pedagógiai programjában foglaltak szerint; 

● a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a 

félévi minősítés az intézményvezető döntése alapján mellőzhető, ez esetben a 

tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. 

● Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két 

alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem 

teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak iskolába 

járással teljesítheti a tankötelezettségét. 
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Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. 

szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. Az egyéni munkarend 

engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági eljárás 

keretében bírálja el. 

7. Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése 
A tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése az iskolai tanulmányok befejezés 

előtt: megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel 

napján 

 

 A tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése az iskolai tanulmányok 

befejezésekor: megszűnik a tanulói jogviszony az általános iskola utolsó évfolyamának 

elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján, a tankötelezettség utolsó éve 

szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább 

folytatni, a tankötelezettség megszűnése után, ha a tanuló gondviselője írásban 

bejelenti, hogy kimarad- a bejelentés tudomásulvételének napján (16 éves életkor). 

8. A tanulók távolmaradásának engedélyezési 
rendje: 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás 

megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási 

évben összesen az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai 

szakaszban a kétszázötven tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc 

százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az 

iskola eleget tett a törvényben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló 

teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja 

a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, 

félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség, büntetést von maga után, ami a magatartás 

osztályzatot is befolyásolja. 
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9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 
számonkérésének követelményei és formái, a 
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és 
minősítésének követelményei, továbbá – 
jogszabály keretei között – a tanuló 
teljesítménye, magatartása és szorgalma 
értékelésének, minősítésének formája  

9.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 
számonkérésének követelményei és formái 

9.1.1 Az ellenőrzés, értékelés alapelvei 

Az ellenőrzésnek, a tanulók tudásszint mérésének alapvetően két feladata van: 

1. rendszeres munkára szoktat, motivál, felkészít a továbbtanulásra, 

2. tájékoztat a készségek fejlesztésének, a tananyag elsajátításának szintjéről, 

a gyakran előforduló hibákról, hiányosságokról. 

 

Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően ellenőrizzék. Ellenőrzésük kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz 

kapcsolódó követelményekre is. 

 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, történelem, természettudomány, fizika, kémia, biológia, földrajz 

ellenőrzésénél: 

− tanulóink munkáját 1-1 témakörön belül lehetőség szerint szóban és írásban is 

ellenőrizzük 

− az egyes témakörök végén tanulóink az egész téma tananyagát és fő 

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy tanulóink szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése 

érdekében minél többször ellenőrizzük a követelmények elsajátítását szóbeli felelet 

formájában. 

9.1.2 Az ellenőrzés formái: 

 

1. Szóbeli számonkérés:  

ᐨ  feleltetés: a leggyakoribb forma. Ilyenkor általában a napi a tananyag 

ellenőrzése történik. Feleltetéskor érdemjeggyel kell kifejezni a tanári értékelést 
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ᐨ  beszélgetés, 

ᐨ  kiselőadás, stb. 

 

2. Írásbeli számonkérés: 

- témazáró: egy nagyobb tematikus egységet lezáró, összefüggő írásbeli 

ellenőrzés. A témazáró mennyisége függ a tantárgy heti óraszámától is. 

Beszámítása meghatározó a félévi és év végi osztályzatot illetően.  

- számonkérés: kisebb tematikus egységet lezáró írásbeli ellenőrzés, melyből a 

tanár saját belátása szerinti mennyiségben és gyakorisággal írathat. A 

számonkérést a pedagógus nem köteles bejelenteni. 

- írásbeli felelet: egy-két leckét számonkérő írásbeli ellenőrzés, melynek 

gyakorisága a tantárgy természetéből adódik és a szaktanár önállóan dönti el 

gyakoriságát. Az ezért kapott érdemjegy egy szóbeli felelet súlyával azonos. 

Az írásbeli feleletet a pedagógus nem köteles bejelenteni. 

 

3. Gyakorlati számonkérés: 

Például munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény értékelése. 

 

Érdemjegyek súlyozása:  

● témazáró dolgozat 200 %  

● a többi írásbeli számonkérés 100 %. 

 

A pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést, értékelést, ügyelve a szóbeli és írásbeli 

formák helyes arányára.  

 

9.1.3 Az értékelés módjai 

 szöveges értékelés 

 5 fokozatú számskálával 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a következők 

szerint történik: 

Az első évfolyamon, valamint második évfolyamon félévkor a tanulók 

teljesítményét valamennyi tárgyból szöveges minősítéssel értékeljük. 

Ennek megfelelően a tanuló bizonyítványába kiválóan megfelel, jól megfelel, 

megfelel vagy felzárkóztatásra szorul záradék kerül. 

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap: 

 

- az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét,  

- fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és  

- javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.  
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A második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét osztályzattal minősítjük. 

A tantárgyakra vonatkozó részletes értékelést a Pedagógiai Program 1. számú 

mellékletében az értékelési és tantárgyi szabályzat tartalmazza. 

jeles /5/, jó /4/, közepes /3, elégséges /2/, elégtelen /1/. 

Elméleti tárgyaknál:  

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, 

érti, tudja a tananyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan 

fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a 

szabályt.  

Jó /4/: ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási 

hibákat vét, definíciói bemagoltak.  

Közepes /3/: ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával 

eleget tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. 

Kevésbé tud önállóan dolgozni. Segítséggel képes szóbeli, írásbeli feladatát 

elvégezni.  

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal 

tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

jártassággal rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló 

feladatvégzésre.  

Elégtelen /1/: ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja.  

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében 

a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám, %) érdemjegyre történő átváltásánál minden tantárgy 

esetében a következő átváltás kötelező: 

 

0 % - 39 % = elégtelen 

40 % - 59 % = elégséges 

60 % - 79 % =  közepes 

80 % - 89 % = jó 

90 % - 100 % = jeles 

 

Sajátos nevelési igénylő tanulók esetében az elégséges osztályzat 20 %-tól 

megadható.   

 

A félévi és év végi osztályzatok a tanulók tantárgyankénti összteljesítményét tükrözik. 

Kialakításukhoz 1-1,5 órás tantárgy esetében kéthavonta legkevesebb 1 érdemjegy, 2 

órás tantárgy esetében havonta legkevesebb 1 érdemjegy, 4-5 órás tantárgy esetében 

havonta legkevesebb 2 érdemjegy szükséges. Az osztályzatok kialakításában a 
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témazáróknak kiemelt szerepe legyen. Tanév végén az egész éves teljesítményt kell 

figyelembe venni. 

 

A félévi osztályzatok azt mutatják, hogy: 

- a tanuló az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben 

tett eleget az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek,  

- és a félév egészét tekintve miként értékelhető magatartása, szorgalma. 

 

A tanév végi osztályzatok azt tanúsítják, hogy: 

- a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben 

teljesítette, 

- megszerzett ismeretei, tudása elegendő-e arra, hogy azt a pedagógus legalább 

elégségesnek minősítse, 

- megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam 

tantervi követelményeit el tudja sajátítani. 

 

Alapelvek: 

 

1. Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú szülőjét értesíteni kell.  

 

2. Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

 

3. A házi feladat vagy felszerelés hiánya miatt a pedagógus nem adhat elégtelent! 

 

4. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten 

áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok 

alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év 

végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott 

érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon 

tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a 

pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem 

ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

 

A tanulók jutalmazásának és fegyelmező intézkedésének részletes formáit és 

alkalmazásának elveit a Házirend tartalmazza. 

 

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

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében 

közösségi munkát végez, az iskola, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport- és 

kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul 

az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban 

részesíti. 
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Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kitűnő tanulmányi 

eredményt elért és kiemelkedő közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén 

elismerő oklevelet kapnak és lehetőség szerint könyv jutalomban részesülnek. 

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át rendszeresen kitűnő tanulmányi 

eredményt ért el, továbbá példamutató magatartásával és az iskola érdekében végzett 

közösségi munkájával, iskolai illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport-, művészeti és 

kulturális versenyeken való eredményes szereplésükkel hozzájárultak az iskola 

hírnevének öregbítéséhez Pilinszky-díjat kapnak a tantestület határozata alapján és 

lehetőség szerint könyvjutalmat is kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át. 

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át jeles tanulmányi eredményt (4,8-

4,9-es tanulmányi átlag) ért el, példamutató vagy jó magatartásával, tanulmányi 

versenyeken való részvételével és értékteremtő munkájával hozzájárul a névadó 

szellemiségének megőrzéséhez Pilinszky-oklevelet és lehetőség szerint 

könyvjutalmat kap a tantestület határozata alapján, melyet a tanévzáró ünnepélyen 

vehet át. 

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kiemelkedő sport, közösségi vagy 

művészeti tevékenységet folytatott könyvjutalomban részesül.  

Az iskolán kívüli legalább megyei szintű tanulmányi, művészeti vagy sport 

versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon az első három 

helyezést elérő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

Azok a tanulók, akik tartósan példás magatartásukkal, kiemelkedő szorgalmukkal, 

kitűnő tanulmányi eredményükkel, országos versenyen (tanulmányi, sport) való 

sikeres szereplésükkel hozzájárulnak az iskola hírnevének öregbítéséhez 

nevelőtestületi dicséretben részesülnek.  

Az a negyedik osztályos tanuló, aki négy éven át rendszeresen kitűnő tanulmányi 

eredményt ért el, és az iskola érdekében végzett közösségi munkájával, iskolai illetve 

iskolán kívüli tanulmányi, sport-, művészeti és kulturális versenyeken való eredményes 

szereplésükkel hozzájárultak az iskola hírnevének öregbítéséhez Pilinszky Junior-

díjat kapnak a tantestület határozata alapján és lehetőség szerint könyvjutalmat is kap, 

melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át. 

Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez történhet az 

iskolai büszkeségfalon, az iskola honlapján, osztályfőnöki órán, tanévzáró 

ünnepélyen, illetve nevelőtestületi értekezleten.  

Mentesítés az értékelés alól  

 

A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi - jogszabályban 

meghatározott munkamegosztás szerint, a szakértői és rehabilitációs bizottság 

véleménye alapján - az igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy részére 

az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást engedélyez. 
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9.2. A magatartás értékelésének és minősítésének 
követelményei 

A tanuló további fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőségű a magatartás és a 

szorgalom értékelése, osztályzása. A tanuló magatartásának és szorgalmának 

értékelését és minősítését az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok 

véleményének kikérésével végzi.  

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító 

nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. Az érdemjegyekről a tanulót és a 

kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell.  

 

A magatartás értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 

Magatartás Példás Jó Változó Rossz 

Aktivitása igen jó, 

nagyfokú 

közepes gyenge negatív, vagy 

romboló 

A közösségi 

célokkal való 

azonosulás 

igen azonosul, 

feladatok 

elvégzésében 

élen jár 

ellene nem 

vét, aktív a 

munkában 

ingadozó, 

közömbös a 

munkában 

szemben áll a 

közösséggel, 

érdektelen 

Hatása a 

közösségre 

pozitív, aktív kevésbé 

aktív 

a közösségi 

életből 

kivonja 

magát, 

negatív 

hatást 

gyakorol 

negatív, ártó, 

megfélemlítő, 

goromba 

Törődés a 

társaival 

gondos, 

segítőkész 

segítőkész ingadozó közömbös, 

gátló 

Házirend 

betartása 

betartja, arra 

ösztönöz 

betartja, 

néha hibázik 

részben 

tartja be 

sokat vét 

ellene, nem 

tartja be 

Viselkedése, 

hangneme 

kifogástalan, 

példaértékű, 

tisztelettudó 

kevés 

kívánnivalót 

hagy maga 

után 

tiszteletlen, 

udvariatlan, 

nyegle, 

hangoskodó 

durva, 

goromba, 

romboló 

Fegyelmezettség

e 

nagyfokú, 

másokra 

pozitívan kiható 

az 

elvárásokna

k megfelelő 

gyenge, 

kifogásolható

, ingadozó 

erősen 

kifogásolható, 

zavaró, 

negatív 
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Felelősségérzete felelősségtudat
a nagyfokú 
  

időnként 
feledékeny 
  

ingadozó 
  

felelőtlen, 

megbízhatatla

n 

 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

A tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél: 

 példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2); 

9.3. A szorgalom értékelésének és minősítésének 
követelményei 

A szorgalom érdemjegye nem tükrözheti csak a tanuló eredményességét. A szorgalom 

értékelésének és minősítésének nem azt kell mérnie, hogy az egyes tanuló az iskola 

vagy az osztály tanulmányi rangsorában milyen helyet foglal el, hanem azt, hogy saját 

képességeihez, eddigi tanulmányi eredményéhez viszonyítva az értékelt időszakban 

milyen eredményt ért el. 

A szorgalom értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 

Szorgalom Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi 

munkája 

igényes, 

céltudatosan 

törekvő 

figyelmes, 

törekvő 

ingadozó hanyag, lusta 

Általános 

tantárgyi 

munkavégzés 

kitartó, pontos, 

megbízható, 

mindent 

elvégez 

rendszeres önállótlan, 

rendszertelen, 

hullámzó 

megbízhatatlan

,gondatlan, 

feladatait nem 

végzi el 

Munkabeosztá

sa, 

önellenőrzése 

igen jó jó közepes gyenge vagy 

nincs 

Önálló 

munkavégzése 

sokat vállal és 

dolgozik 

kevesebb 

feladatot vállal, 

azt általában 

elvégzi 

ritkán, néha 

vállal és végzi 

el 

nem vállal 

semmit 

Tanulmányi 

munkája 

igényes figyelmes ingadozó hanyag 

  

Kötelességtud

ata 

 

kifogástalan, 

precíz 

  

megfelelő, 

néha 

ösztönözni kell 

  

felszerelése 

gyakran 

hiányos 

  

felszerelése 

szinte soha 

nincs, illetve 

hiányos 
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Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

 

A tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél: 

 példás (5), jó (4), változó (3), hanyag(2);  

9.4. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 
feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a 

készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem 

korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak 

rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás 

nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat. 

 

A házi feladat lehet: 

- szóbeli vagy  

- írásbeli munka, vagy  

- egyszerre mindkettő.  

A házi feladatok célja, hogy a tanulók:  

- elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,  

- megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és 

- segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését. 

 

A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is. 

 

A házi feladat ellenőrzése: 

- A szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában 

történik.  

- Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell. 

Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától. 

 

Házi feladatok lehetnek: 

- feladatgyűjteményből adott feladatok, 

- tankönyvi kérdésekre adandó válaszok, 

- vázlatkészítés, 

- leíró vagy elemző munkák, 

- házi dolgozatok, 

- gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve 

- számítógépes feladat. 

 

Hétvégére, pihenő napokra lehetőség szerint nem adunk házi feladatot! 

A házi feladat vagy felszerelés hiánya miatt a pedagógus nem adhat elégtelent! 
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10. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi 
segédletek kiválasztásának elvei 
A tankönyv témafeldolgozása, feladatrendszere fedje le a tantárgy tantervi anyagát. A 

tankönyv legyen egy egymásra épített tankönyvcsalád tagja (legyen előzménye, 

folytatása). A tartalma szaktárgyi szempontból legyen korrekt. Szemléleti (kép) anyaga 

legyen igényes. A feladatok legyenek változatosak a tartalom, típus, nehézségi fok, 

funkció tekintetében. 

Vegye figyelembe a korosztály értelmi fejlődésének, megismerő tevékenységének 

életkori jellemzőit, fejlődési, fejlesztési szükségleteit. Adjon lehetőséget a kreatív 

tanulók fejlődésének, a helyi sajátosságok érvényesülésének. 

11. A tanulók fizikai állapotának mérése 
A tanulók fizikai teljesítményének mérése évente egyszer kerül sor, a 

közoktatásról szóló törvény 41. § (5) alapján. 

- Módszer: NETFIT 

- Felelősök: minden testnevelést tanító 

- Koordinál, értékel: Testnevelés Munkaközösség vezetője 

 

A mérés során feltérképezhetők a hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók 

életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgálhat mind az egyéni, mind a közösségi 

fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, a teherbíró képesség fokozatos 

fejlesztéséhez, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

 

A mérés eredménye alapján érdemjegy nem adható! 

12. Multidiszciplináris tanulási formák 

12.1 Témahét  

 

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor 

az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben 

iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos 

tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. 

Az évfolyam szintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási 

módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés szempontjából hatékonyan 

épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozások és 

az egyes részterületekhez kötődő, kutatást és alkotó tevékenységet biztosító 

választható programok 
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Tervezés feltételei 

 

- Eredményt akkor várhatunk, ha abban az iskola valamely évfolyamos tanulója 

és tanára részt vesz 

- A témahéten a tanárok által tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz nem 

feltétlenül kapcsolódnak, ám a szakjukhoz igen.  

- Mindig egyetlen központi téma legyen 

- A diákok lehetősége és feladata a felkínált foglalkozások közötti választás 

- Célszerű nemcsak a tantárgyi kereteket, de az osztálykereteket is fellazítani 

- A diákok az ötlet kitalálásától a lezárt hét értékeléséig minden szakaszban 

vegyenek részt 

- Tartalmilag szervesen épüljön be az iskola mindennapi „normál” működési 

életébe 

 

Az intézmény tantestülete tanévenként az éves munkatervben határozza meg a 

témahét időtartamát, témáját, amelyek egy-egy kulcstéma integrált, a 

kereszttantervi szempontokat érvényesítő feldolgozására alkalmas. 

 12.2 Három hetet meghaladó projekt 

 

Olyan sajátos tanulásszervezés ez, melynek fókuszában valamilyen valóságos 

probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll. Jellemző, hogy a projekt végére a 

tanulócsoporttól olyan tárgyi vagy szellemi produktumot várunk el, mely a lehető 

legszélesebb vonatkozásban tárja fel az adott témát, gondolatkört.  

A projektmódszer az ismeretekről az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi 

át a hangsúlyt, alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet, ráérzést kíván. 

A tanítási projekt egyszerre komoly és játékosan könnyed. Komoly, mert valódi 

teljesítményt várunk el. Ugyanakkor játékos is, hiszen az ötletek, a lehetséges 

szokatlan megoldások egyedi gondolkodást, elméjük játékát kívánja meg 

A megvalósítás lépései 

1. Előkészítés, tervezés –felelősök kijelölése 

2. Teendők, szervezési feladatok 

- A projekt címén belül a feldolgozandó területek kijelölése „ötletroham” 

segítségével történik; a felmerült variációk közül ezután választjuk ki a 

legnépszerűbbet. 

- Csoportalakítás a témák iránti érdeklődés szerint. 

- Adminisztráció (haladási napló vezetése). 

- A projektkészítés lépései: 

o célok megfogalmazása, 

o a téma felosztása, 
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o egyes lépések rögzítése, 

o a csoport munkamódszerének meghatározása, 

o időrendi tervezés, 

o a szükséges eszközök felsorolása, a dokumentálás módjának 

kiválasztása. 

- Osztályfőnöki háttértámogatás: projekttervek ellenőrzése, korrekciós 

javaslatok megtétele, levelek, telefonok elintézése, a kapcsolattartás 

módjának meghatározása. 

3. Megvalósítás 

 A projekt kialakításában a gyerekek érdeklődése a meghatározó:  

- Mit tudnak a gyerekek a témáról? (Milyen élményeik, tapasztalataik vannak?)  

- Mit szeretnénk megtudni? (A téma felbontását befolyásolja)  

- Mit tudtak meg a gyerekek? (Milyen képességekkel, készségekkel 

gyarapodtak?) 

 

A tematikus projektrendszer jellemzői:  

- A témák választása tág teret biztosít 

- Sokféle eljárást, módszert integrál  

- Sokféle tevékenységet integrál  

- Sokféle helyzetben találkoznak a gyerekek a témával  

Tanulási folyamat  

Az aktív ismeretszerzés közben, a tanulási folyamatot keretek közé szorító 

tudományos határok feloldódnak. Ez annál is inkább hasznos, mivel a tanuló a világot 

a tanulási folyamat közben is globális szemszögből, tudásának egész spektrumát 

kihasználva szemléli. A projektmódszer alkalmazása során az ismerettartalom nem 

veszít tudományos jellegéből, minőségéből, de a megismerés módozatai jelentősen 

eltérnek a hagyományos ismeretátadáson alapuló passzív tanulói megközelítéstől. 

Egy-egy kérdés megválaszolásánál különböző képességstruktúrák azonos szerephez 

jutnak. A tehetség és sikeresség fogalma más definíciót nyer, hiszen az iskolába eltérő 

képességekkel érkező gyerekek a felmerülő feladatokat saját kompetenciáiknak és 

képességeiknek megfelelően oldhatják meg, így adott esetben olyan tanulók is 

hatékonyan részt vehetnek a projektmunkában, hozzájárulhatnak annak sikeréhez, 

akik a hétköznapi tanulási tevékenységben kevesebb sikerélményhez jutnak.  

 

Közvetlen hasznosulás, új kompetenciák, képességek 

 

A diákok a munkavégzéshez és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen képességeket 

fejlesztenek ki, úgymint a szolidaritás, együttműködés, felelősségvállalás, önértékelés, 

az idegen nyelvi kommunikáció és az informatikai készségek, amelyek mind 

hozzájárulnak a munkaerőpiacon sikerességükhöz és érvényesülésükhöz.  
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A projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett, a 

kooperativitás, az együttműködés kerül előtérbe. Mindenki saját élményei, képességei, 

tapasztalata alapján járul hozzá a csoport eredményességéhez, így a diákok 

bekapcsolódhatnak a célorientált mozzanatokba, és személyiségfejlődésük adott 

szakaszában meglévő ambícióik, tehetségük függvényében találják meg és végzik a 

projektfeladatokat. Minden tanuló az egész részeként cselekedve, csoportjának 

hasznos tagjává válik, és saját képességeinek kibontakoztatásával a társadalom 

keretein belül zajló életére is felkészülhet. A társadalom és az egyén nem 

különválasztott, a társadalom az egyének organikus egysége, ha tehát a tanulók 

osztoznak a közösségi és társadalmi tudatosság formálásában egy adott tanulási 

folyamat megvalósításakor, az életre való felkészülésük is hatékonyabban valósulhat 

meg.  

 

A tanári szerep 

 

A projektmunka során megváltozik a tanár szerepe is. Az irányítás helyett, inkább az 

együttműködést elősegítő, az egyes munkafolyamatokat koordináló és tanácsadói 

szerepkörök kerülnek előtérbe. Ez azt is jelenti, hogy a projektmunkát segítő és/vagy 

abban részt vevő tanár gyakran az iskolai közegtől eltérő, a mindennapi élethez 

hasonlatos szituációkban nyilvánul meg, így legtöbbször a diákok partnerévé válik az 

"első az egyenlők között" elvet követve. Mindazonáltal rendkívüli szerepet nyer a tanár 

tudatossága, munkaszervező képessége, mivel a projektmódszer, nagyfokú 

szervezőkészséget, lényeglátást és folyamatos szakmai fejlődést kíván meg. 

Nemcsak a diákokat kell összefognia, de meg kell teremteni az egyes műveltségi 

területek, mint például a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, az információs és 

kommunikációs kultúra közötti összhangot. A projektmódszer segítségével az egyik 

legnehezebb feladatunk válik lehetségessé: felkelthetjük a diákok érdeklődését, 

beindítva vagy éppen fokozva intellektuális kíváncsiságukat, ösztönözhetjük önálló 

felelősségvállalásra, önálló tanulási célok kitűzésére és azok megvalósítására irányuló 

erőfeszítéseiket. Eközben megváltozhat a tanulók tudáshoz és tanuláshoz való 

viszonya, sikereket és közös élményeket szereznek, önbecsülésük és önismeretük 

magasabb szintre léphet.  

4. Utómunkálatok 

Értékelés 

● A projekt akkor eredményes, ha abban az iskola minden tanulója és minden 

tanára teljes személyiségével, tevékenyen részt vesz. 

● A projektnek mindig egyetlen központi témája legyen. Ez lehet valamely 

általánosabb fogalom, de lehet valami helyi vagy naptár szerinti aktualitás is. 

● A diákok fontos lehetősége és egyben feladata a kínált foglalkozások közötti 

választás és a projekt minél gazdagabb kitöltése. 
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● Célszerű nem csak a tantárgyi kereteket, hanem az osztálykereteket is 

fellazítani. Így a diákoknak alkalmuk adódik az idősebb gyerekektől való 

tanulásra is. 

● A tevékenységek rendjében és tartalmában egyensúlyt kell tartani a 

megtervezettség és a lelkes spontaneitás között. 

● Mint minden projektben, itt is fontos, hogy a diákok az ötlet (azaz a téma) 

kitalálásától a lezárult hét értékeléséig valamennyi szakaszban szerepet 

kapjanak. 

● A projekt tartalmilag szervesen épüljön be az iskola mindennapi, „normál” 

életébe. Legyen tehát előzménye és következménye is. 

Témaválasztás intézményünkben: 

Minden tanévben a munkaterv készítésekor a tantestület dönt a projekt 

tartalmáról, időpontjáról. 

12.3 Művelődést elősegítő tevékenység 

 

Az iskola tanulói rendszeresen járnak színházba, bábszínházba. A színházlátogatás 

költségei a szülőt terhelik. A részvétel önkéntes. 
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Melléklet 

1. számú melléklet: Tantárgyak követelményei – 
értékelés alapelvei 

Magyar nyelv és irodalom - alsó tagozat 

 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy 

felzárkóztatásra szorul. 

 

Százalékos minősítés 1. osztályban és 2. osztály félévekor 

0 – 39% Felzárkóztatásra szorul 

40 – 59% Gyengén teljesített 

60 – 79% Megfelelően teljesített 

80 – 89% Jól teljesített 

90 – 100% Kiválóan teljesített 

Tantárgyi dicséret akkor adható, ha a tanuló a tanév során nagyon jól/kiválóan 

teljesített (max. egy jó teljesítmény), és lehetőségekhez mérten versenyzett is az adott 

tantárgyból. 

 

A számonkérés formái:  

A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek tudásukról. Az ellenőrzés 

kiterjedhet a régebben tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  

Szóbeli számonkérések:  

• szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres 

ellenőrzése, önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján,  

• óraközi munka: az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés 

minősége,  

• önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása.  

Gyakorlati számonkérések:  

• Ide tartozik az önállóan végzett gyűjtőmunkák ellenőrzése értékelése  

Írásbeli beszámoltatások formái:  

• írásbeli felelet: teszt, szódolgozat, tudáspróba,  

• házi dolgozat,  

• témazáró dolgozat,  

• év eleji és év végi felmérések.  

Az írásbeli értékelés formái:  

• diagnosztikus értékelés (év elején, differenciáláshoz),  

• formatív értékelés (dolgozat, témazáró felmérések),  

• szummatív értékelés (félévkor, év végén). 
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A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy kék tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! Az 

értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények adják, 

amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük a 

továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, illetve 

a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

1. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei az első évfolyam végén: 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető 

szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a 

szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak 

megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai 

tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. Ismerje az írott és nyomtatott 

betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Tanítója segítségével emelje ki az 

olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos.  

  

Beszéd 

Beszédértés 

- A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. 

- A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés után érti meg pontosan. A figyelem 

és szókincs fejlesztésére van szüksége. 

- A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg. A figyelem és a szókincs 

fejlesztésére van szüksége. 

Szókincs 

- Szókincse gazdag. 

- Szókincse megfelelő. 

- Szókincse kicsit hiányos. 

- Szókincse egyelőre hiányos, fejlesztésre szorul. 

Kiejtés  

- Kiejtése tiszta, jól artikulál. 

- Kiejtése megfelelő, csak apróbb javításokra szorul. 

- Kiejtése egyelőre nem tiszta, különösen a ... ejtésében. 



74 

 

  

- Kiejtése egyelőre nem tiszta, logopédiai fejlesztést igényel, különösen a ... 

ejtése terén. 

Szóbeli kifejezőképesség 

- Szóbeli kifejezőképessége kiváló. 

- Szóbeli kifejezőképessége megfelelő. 

- Szóbeli kifejezőképessége fejlesztésre szorul. Egyelőre nehézkesen, akadozva 

tud csak adott témáról hosszabban, összefüggően beszélni. Otthon is több 

alkalmat kell teremteni számára, hogy gyakorolhassa a folyamatos beszédet. 

Olvasás 

Az olvasáshoz való viszonyulás 

Az olvasáshoz, a könyvekhez való viszonyulás 

- Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget. 

- A tanórán szívesen olvas, de önszántából egyelőre nemigen érdeklődik a 

könyvek és egyéb olvasnivalók iránt. 

- Egyelőre nem szívesen olvas. 

Hangos olvasás 

Olvasástechnika 

- Egyszerű, rövid szövegeket folyamatosan tud olvasni. 

- A tanult betűkből álló teljes mondatokat képes folyamatosan elolvasni. 

- A tanult betűkből álló szószerkezeteket képes folyamatosan elolvasni. 

- Mondatokat még nem, de a tanult betűkből álló szavakat képes összeolvasni. 

- Rövidebb szavakat képes összeolvasni. 

- Egyelőre csak 2-3 betűből álló szavakat képes összeolvasni. 

- Az összeolvasás technikáját elsajátította, de betűfelismerése még nem elég 

gyors és biztos. 

- Az összeolvasás technikáját még nem sajátította el biztonságosan, de 

betűfelismerése jó. 

- Az összeolvasás technikáját még nem sajátította el biztonságosan, és a 

betűfelismerésben is bizonytalan. 

- Betűfelismerése nagyon bizonytalan, összeolvasni egyelőre nem tud. 

Néma olvasás - szövegértés 

- Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, 

vagy a szövegekkel kapcsolatos feladatokat megoldani. 

- Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, 

de a szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok utasításainak értelmezésében 

egyelőre bizonytalan. 

- Képes rövid szöveget magában elolvasni, de az olvasottak tartalmának 

elmondásában bizonytalan. 

- Képes egy-egy mondatot magában elolvasni, és annak megértését szóban 

vagy ábrázolással képes bizonyítani. 

- Képes egy-egy mondatot magában elolvasni, de annak megértését szóban 

vagy ábrázolással nem mindig tudja bizonyítani. 
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- Képes az önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatok 

értelmezésében bizonytalan. 

- Önálló néma olvasásra az összeolvasási technika bizonytalansága miatt 

egyelőre nem képes. 

- Önálló néma olvasásra a betűfelismerés bizonytalanságai miatt egyelőre nem 

képes. 

Írás 

Az íráshoz való viszonyulás 

- Írásos tevékenységet szívesen végez. 

- Írásos tevékenységet nem mindig végez szívesen.  

- Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, hamar elfárad, 

írástechnikai készsége még nem elég fejlett. 

- Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, mert ... 

Íráskép 

- Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, esztétikus. 

- Betűalakítása, betűkapcsolása időnként nem egészen szabályos. 

- Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan. 

- Betűalakítása, betűkapcsolása pontatlan. 

Írástempó 

- Írástempója az áltagnál gyorsabb. 

- Írástempója az életkorának megfelelő. 

- Írástempója lassú. 

Füzetvezetés 

- Füzete tiszta, rendes, áttekinthető. 

- Füzete időnként rendetlen. 

- Füzete általában rendetlen, áttekinthetetlen. 

Helyesírás 

- Az anyanyelvi ismereteket másoláskor, emlékezetből íráskor, tollbamondáskor 

többnyire hibátlanul vagy legfeljebb 1-2 hibával alkalmazza. 

- Az anyanyelvi ismereteket másoláskor többnyire hibátlanul, de emlékezetből 

íráskor és tollbamondáskor időnként még hibásan alkalmazza.  

- Tipikus hibái: 

• Az anyanyelvi ismereteket másoláskor aránylag kevés hibával alkalmazza. 

Emlékezetből íráskor és tollbamondáskor azonban gyakran követ el 

helyesírási hibát. 

• Az anyanyelvi ismeretek alkalmazásában másoláskor, emlékezetből 

íráskor, tollbamondáskor egyelőre nagyon bizonytalan. Speciális egyéni 

gyakorlásra, és figyelmének nagyfokú fejlesztésére van szüksége. 

Önellenőrzés 

- Hibáit a tanító jelölése alapján önállóan javítani tudja. 

- Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

- Önellenőrzésre, önálló hibajavításra egyelőre nem képes. 
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2. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a második évfolyam végén: 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető 

szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a 

szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak 

megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai 

tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. Ismerje az írott és nyomtatott 

betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki 

az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. Ismerje fel és nevezze meg a 

tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási 

szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 

begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. Legyen tisztában a 

tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke 

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

anyanyelvi képességek fejlesztése területén.  

  

5 /jeles/ 

Beszéd 

- A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. 

- Szókincse gazdag. 

- Kiejtése tiszta, jól artikulál. 

- Szóbeli kifejezőképessége kiváló. 

Olvasás 

- Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget hibátlanul vagy legfeljebb 1-2 hibával 

fel tud olvasni. Olvasása szöveghű, jól tagolt és kifejező. Leginkább csak 

újrakezdési hiba fordul elő. 

Néma olvasás szövegértés: 

- Képes elmélyülten, magában olvasni legalább 15 percig, és az olvasottak 

tartalmáról beszámolni vagy beszélgetni. 

Szövegértés bizonyítása írásban: 

- Képes arra, hogy egy kb. 15 mondatos szöveget némán elolvasson, és az 

ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja. Feladatértelmezési 

problémái általában nincsenek. 

Tájékozódás könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben: 

- Képes ismeretlen szavakat egyedül megkeresni egyszerű lexikonokban, 

szótárakban; a megértéshez fel tudja használni az olvasókönyvben lévő 

lábjegyzeteket. Képes arra, hogy egy könyv tartalomjegyzékében eligazodjon, 

és hogy a könyv legfontosabb adatait megállapítsa.  
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Írás: 

- Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, esztétikus. 

- Füzete tiszta, rendes, áttekinthető. 

- Az anyanyelvi ismereteket másoláskor/emlékezetből íráskor/tollbamondáskor 

többnyire hibátlanul vagy legfeljebb 1-2 hibával alkalmazza. 

- Hibáit a tanító jelölése alapján önállóan javítani tudja. 

4 /jó/ 

Beszéd 

- A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés után érti meg pontosan. A figyelem 

és a szókincs fejlesztésére van szüksége. 

Olvasás 

- Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 hibánál 

többet nem követ el. Olvasása hallható, érthető és folyamatos, de még nem 

elég kifejező. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. 

Néma olvasás szövegértés: 

- Képes elmélyülten, magában olvasni legalább 10 percig, és az olvasottak 

tartalmáról beszámolni vagy beszélgetni. 

Szövegértés bizonyítása írásban: 

- Képes arra, hogy egy kb. 15 mondatos szöveget némán elolvasson, de az 

ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban csak segítséggel tudja megoldani. 

Segítséget általában a feladatok utasításának értelmezésében igényel. 

Tájékozódás könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben:  

- Tanítói segítséggel képes ismeretlen szavakat megkeresni egyszerű 

lexikonokban, szótárakban. A megértéshez tanítói irányítással fel tudja 

használni az olvasókönyvben lévő lábjegyzeteket. Képes arra, hogy egy könyv 

tartalomjegyzékében eligazodjon, és hogy a könyv legfontosabb adatait 

megállapítsa. 

Írás 

- Az anyanyelvi ismereteket másoláskor többnyire hibátlanul, de emlékezetből 

íráskor és tollbamondáskor időnként még hibásan alkalmazza. Hibáit a tanító 

jelölése alapján önállóan javítani tudja. 

3 /közepes/ 

Beszéd 

- A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg. 

- Szókincse kicsit hiányos. A figyelem és a szókincs fejlesztésére van szüksége. 

- Több olvasásra, és az olvasottakról való beszélgetésre van szüksége. 

- Kiejtése megfelelő, csak apróbb javításokra szorul. 

- Szóbeli kifejezőképessége fejlesztésre szorul. Egyelőre nehézkesen, akadozva 

tud csak adott témáról hosszabban, összefüggően beszélni. Otthon is több 

alkalmat kell teremteni számára, hogy gyakorolhassa a folyamatos beszédet. 
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Olvasás 

- Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása 

hallható és érthető. Tipikus olvasástechnikai hibái: újrakezdés/ mást olvasás/ 

betűtévesztés/ betűcsere. Ezeket a hibákat tanítói segítséggel javítani tudja. 

Néma olvasás szövegértés: 

- Egyelőre sajnos 5 percnél tovább nemigen képes magában olvasni, de az 

olvasottakat többé-kevésbé pontosan fel tudja idézni. 

Szövegértés bizonyítása írásban: 

- Képes arra, hogy egy kb. 15 mondatos szöveget némán elolvasson, de az 

ahhoz kapcsolódó feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan 

megoldani. Egyelőre gondot jelent számára a szövegben való eligazodás, ezért 

minden olyan feladatban segítséget igényel, ahol nem lehet az emlékezetre 

hagyatkozni, hanem a szövegből való visszakeresés szükséges. 

Tájékozódás könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben: 

- Az ismeretlen szavak lexikonokból, szótárakból való kikeresésében, az 

olvasókönyvben lévő lábjegyzetek értelmezésében egyelőre bizonytalan. A 

könyv tartalomjegyzékében egyelőre csak segítséggel tud eligazodni. 

Írás 

- Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan. 

- Füzete általában rendetlen, áttekinthetetlen 

- Az anyanyelvi ismereteket másoláskor aránylag kevés hibával alkalmazza. 

Emlékezetből íráskor és tollbamondáskor azonban gyakran követ el helyesírási 

hibát. 

- Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

2 /elégséges/ 

Beszéd 

- A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg. 

- -A figyelem és a szókincs fejlesztésére van szüksége. Sok olvasásra, és az 

olvasottakról való beszélgetésre van szüksége. 

- Kiejtése megfelelő, csak apróbb javításokra szorul. 

- Szóbeli kifejezőképessége fejlesztésre szorul. Egyelőre nehézkesen, akadozva 

tud csak adott témáról hosszabban, összefüggően beszélni. Otthon is több 

alkalmat kell teremteni számára, hogy gyakorolhassa a folyamatos beszédet.  

Olvasás 

- Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 

olvasástechnikai hibánál többet nem ejt ugyan, de tempója lassú, az írásjeleket 

gyakran nem veszi figyelembe, és nem törekszik a kifejező hanglejtésre és 

hangsúlyozásra. 

Néma olvasás szövegértés: 

- Látszólag képes magában olvasni 10 percig, de az olvasottak tartalmát csak 

nagyon pontatlanul tudja felidézni. 
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Szövegértés bizonyítása írásban: 

- Képes arra, hogy egy kb. 15 mondatos szöveget némán elolvasson, de az 

ahhoz kapcsolódó feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan 

megoldani. Szókincsének és szövegalkotási képességének hiányosságai miatt 

egyelőre gondot jelentenek számára az olyan feladatok, amelyekre a megoldás 

nem található meg szó szerint a szövegben, hanem a megértett összefüggések 

alapján önállóan kellene azt megfogalmazni. Nagy szüksége van arra, hogy 

minél többször otthon is lehetősége legyen az olvasottakról beszélgetni 

valakivel, hogy a szöveg jelentését közösen értelmezhesse egy felnőttel. 

Tájékozódás könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben: 

- Az ismeretlen szavak lexikonokból, szótárakból való kikeresésében, az 

olvasókönyvben lévő lábjegyzetek értelmezésében egyelőre bizonytalan. A 

könyv tartalomjegyzékében egyelőre csak segítséggel tud eligazodni. 

Írás 

- Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan. 

- Írástempója lassú. 

- Füzete általában rendetlen, áttekinthetetlen 

- Az anyanyelvi ismeretek alkalmazásában másoláskor, emlékezetből íráskor, 

- tollbamondáskor egyelőre nagyon bizonytalan. Speciális egyéni gyakorlásra, és 

figyelmének nagyfokú fejlesztésére van szüksége. Önellenőrzésre, önálló 

hibajavításra egyelőre nem képes. 

1 /elégtelen/ - ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

3. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén: 

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

szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa évfolyam végén beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, 

értékelésbe.  

A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse. Felkészülés után 

folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Felolvasása értelmező, az 

írásjelek szerint tagolt, hanglejtése és tempója az élőbeszédhez közelítő legyen. 

Életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt értsen meg néma 

olvasás útján. Nevezze meg az olvasmány szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait. 

Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, 

alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. Tanulási tevékenységét fokozatosan 

növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak 

megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, 
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gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az ismert 

kézikönyveket.  

A memoritereket szöveghűen, jól érthetően mondja el.  Adott vagy választott témáról 

8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával. A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelezze. Tanítója 

útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és helyesírási hibáit. Nevezze meg és jelölje 

megfelelően a tanult mondatfajtákat.  

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

szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket. A 

begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.  Legyen tisztában a tanulás 

alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az 

életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi 

képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön. 

 

5 /jeles/ 

Beszéd 

- A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. 

- Szókincse gazdag / megfelelő. 

- Kiejtése tiszta, időtartam és artikulációs hibái nincsenek. A kiemelés eszközeit 

helyesen alkalmazza szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben. 

- Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan, szabatosan, gördülékenyen 

fogalmaz szóban. 

- Színesen, érdekesen, logikusan tud megadott témáról elbeszélő vagy leíró 

szöveget elmondani. 

- Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen 

alkalmazza. Verset és prózát vagy prózarészletet kifejezően és magabiztosan 

tud előadni. 

Olvasás 

- Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget hibátlanul vagy legfeljebb 2-3 hibával 

fel tud olvasni. Olvasása szöveghű, jól tagolt és kifejező. Leginkább csak 

újrakezdési hiba fordul elő. 

Néma olvasás szövegértés 

- Képes elmélyülten, magában olvasni legalább 25 percig, és az olvasottak 

tartalmáról beszámolni vagy beszélgetni. 

Szövegértés bizonyítása írásban 

- Képes arra, hogy egy kb. 20-25 mondatos szöveget némán elolvasson, és az 

ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja. Feladatértelmezési 

problémái általában nincsenek. 

Tájékozódás könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben 

- Képes szavakat egyedül megkeresni A magyar helyesírás szabályai című 

könyv Szótár részében, a Magyar értelmező kéziszótárban, az Idegen szavak 
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és kifejezések szótárában, valamint a tanórákon használt egyéb lexikonokban, 

szótárakban. Képes eldönteni azt is, hogy adott helyzetben ezek közül melyiket 

célszerű használnia. A megtalált információt értelmezni tudja. 

Írás 

- Írástempója az áltagnál gyorsabb / megfelelő. 

- Az anyanyelvi ismereteket másoláskor/emlékezetből íráskor/tollbamondáskor/ 

akaratlagos íráskor többnyire hibátlanul vagy legfeljebb 1-2 hibával alkalmazza. 

- Helyesírási hibáit önállóan észreveszi és javítja. Ehhez ügyesen használja az 

ismert helyesírási szótárakat, szójegyzékeket. Ismeri és használja a javítókulcs 

jeleit. 

Írásbeli szövegalkotás 

- Önállóan képes elbeszélő és leíró jellegű szöveget szerkeszteni a tanult 

szempontok figyelembe vételével. Fogalmazásaiban alkalmazni tudja a 

párbeszédek jelölését, és a bekezdésekre tagolást. Tud hibásan megírt hírt, 

meghívót javítani. Saját szövegében jelölni tudja az átolvasáskor észrevett 

fogalmazási és helyesírási hibákat a tanult javítókulcs jeleivel. Tanítói jelzések 

és/vagy közös megbeszélés alapján képes a szöveget javítani, letisztázni. 

Általában szívesen ír önállóan fogalmazást, mondatfűzése, kifejezésmódja 

világos, követhető, szóhasználata választékos. 

Nyelvtan 

- Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a 

beszélő szándéka szempontjából. Egyszerű mondatokban felismeri és 

megnevezi az eddig tanult szófajokat. Felismeri az összetett szavakat. 

Szavakban felismeri és megnevezi az eddig tanult toldalékokat. Felismeri a már 

hallott vagy olvasott szólásokat és közmondásokat, kis segítséggel értelmezni 

tudja ezeket. Célirányos gyakorló feladatokban képes a nyelvi alakzatokat, 

szerkezeteket bővíteni, szűkíteni, helyettesíteni, átalakítani, összekapcsolni és 

részekre bontani a gyakorolt algoritmus szerint és/vagy megadott minta alapján. 

Irodalom 

- Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Szépirodalmi 

alkotásokat rendszeresen olvas önállóan is. A műelemző tevékenységekben 

szívesen vesz részt, irodalomórákon aktív. Hozzászólásai mély érzelmi 

átélésről, gazdag képzelőerőről, és eredeti gondolkodásmódról tesznek 

tanúbizonyságot. Szívesen tanul memoritereket. 

- A verseket nagyon ügyesen tudja költői képekre bontani. Fölismeri és 

megnevezi a tanult költői eszközöket. Az elbeszélő jellegű szövegeket kis 

segítséggel képes szerkezeti szempontból elemezni, felismeri a szereplők 

jellemzési módjait, a hely és idő viszonyokat, valamint a műfaji sajátosságokat. 

Értelmezési problémáját vagy kritikai jellegű felvetését képes világosan 

megfogalmazni. 
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4 /jó/ 

Beszéd 

- Kiejtése megfelelő, időtartam és artikulációs hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

A kiemelés eszközeit időnként tévesztésekkel alkalmazza szabad beszéd vagy 

irodalmi mű előadása közben. 

- Szóbeli kifejezőképessége megfelelő. Bár még nem elég választékosan, és 

nem mindig szabatosan, de gördülékenyen, követhetően fogalmaz szóban. 

- Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen 

alkalmazza. Verset és prózát vagy prózarészletet kifejezően tud elmondani. 

Olvasás 

- Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 hibánál 

többet nem követ el. Olvasása szöveghű, jól tagolt, de még nem elég kifejező. 

Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Leginkább csak újrakezdési hiba fordul 

elő. 

Néma olvasás szövegértés 

- Képes elmélyülten, magában olvasni legalább 25 percig, és az olvasottak 

tartalmáról beszámolni vagy beszélgetni. 

Szövegértés bizonyítása írásban 

- Képes arra, hogy egy kb. 20-25 mondatos szöveget némán elolvasson, de az 

ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban csak segítséggel tudja megoldani. 

Segítséget általában a feladatok utasításának értelmezésében igényel. 

Tájékozódás könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben 

- Képes szavakat egyedül megkeresni A magyar helyesírás szabályai című 

könyv Szótár részében, a Magyar értelmező kéziszótárban, az Idegen szavak 

és kifejezések szótárában, valamint a tanórákon használt egyéb lexikonokban, 

szótárakban. Nem mindig képes eldönteni, hogy adott helyzetben ezek közül 

melyiket célszerű használnia. A megtalált információ értelmezésében 

segítségre szorul. 

Írás 

- Írástempója az életkorának megfelelő. 

- Füzete áttekinthető. 

- Az anyanyelvi ismereteket másoláskor többnyire hibátlanul, de emlékezetből 

íráskor, akaratlagos íráskor és tollbamondás után időnként még hibásan 

alkalmazza. 

- Helyesírási hibáit maga még nem mindig veszi észre, de a tanító jelölése 

alapján önállóan javítani tudja. Ismeri a javítókulcs jeleit. 

Írásbeli szövegalkotás  

- Önállóan egyelőre csak rövid terjedelmű, 5-6 mondatnál nem hosszabb 

elbeszélő vagy leírójellegű szöveget tud alkotni. A párbeszédek jelölését és a 

bekezdésekre tagolást még következetlenül, esetlegesen használja. 

Átolvasáskor többnyire csak helyesírási hibát vesz észre, azt viszont meg tudja 

jelölni a tanult javítókulcs jeleivel és ki tudja javítani. Tanítói jelzések és/vagy 
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közös megbeszélés alapján szinte teljesen képes a szöveget kijavítva 

letisztázni. 

Nyelvtan 

- Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a 

beszélő szándéka szempontjából. Egyszerű mondatokban felismeri és 

megnevezi az eddig tanult szófajok közül azokat, amelyeket a legtöbbet 

gyakoroltunk. Biztonsággal felismeri az összetett szavakat. Szavakban 

felismeri és megnevezi a legtöbbet gyakorolt toldalékokat. 

- Célirányos gyakorló feladatokban tanítói segítséggel képes a nyelvi 

alakzatokat, szerkezeteket bővíteni, szűkíteni, helyettesíteni, átalakítani, 

összekapcsolni és részekre bontani. 

Irodalom 

- Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Időnként önállóan is 

olvas szépirodalmi alkotásokat. Irodalomórákon nem mindig aktív, de 

feladatmegoldásai, felszólításra történő megnyilatkozásai mély érzelmi 

átélésről tesznek tanúbizonyságot. 

- Aránylag könnyen tanul memoritereket. 

- A verseket tanítói irányítással tudja költői képekre bontani. Többnyire fölismeri 

és megnevezi a tanult költői eszközöket. Az elbeszélő jellegű szövegek 

szerkezeti elemzésében a szereplők jellemzési módjainak fölismerésében, a 

hely és időviszonyok, valamint a műfaji sajátosságok megállapításában ügyes, 

csak a nehezebb feladatoknál igényel tanítói segítséget. Értelmezési 

problémáját már egyre többször megfogalmazza világosan. 

3 /közepes/ 

Beszéd 

- A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg. 

- Szókincse megfelelő. 

- Kiejtése egyelőre nem tiszta, hibáit segítséggel is nehezen tudja javítani. A 

kiemelés eszközeit legtöbbször bizonytalanul alkalmazza szabad beszéd vagy 

irodalmi mű előadása közben. 

- Megadott témáról csak segítséggel tud elbeszélő vagy leíró szöveget 

elmondani. Problémája van a szóhasználattal/ időrenddel/ mondatfűzéssel. 

- Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, és legtöbbször jól 

alkalmazza. Verset és prózát vagy prózarészletet élvezhetően és követhetően 

tud elmondani. Jó lenne, ha családi körben vállalkozna arra, hogy verset vagy 

mesét mondjon. 

Olvasás 

- Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása 

hallható és érthető. Tipikus olvasástechnikai hibái: újrakezdés/ mást olvasás/ 

betűtévesztés/ betűcsere. Ezeket a hibákat tanítói segítséggel javítani tudja. 

Néma olvasás szövegértés 

- Egyelőre sajnos 10 percnél tovább nemigen képes magában olvasni, de az 

olvasottakat többékevésbé pontosan fel tudja idézni. 
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Szövegértés bizonyítása írásban 

- Képes arra, hogy egy kb. 20-25 mondatos szöveget némán elolvasson, de az 

ahhoz kapcsolódó feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan 

megoldani. Egyelőre gondot jelent számára a szövegben való eligazodás/ a 

lényeges és lényegtelen információk elkülönítése/ a szövegrészek 

összefüggéseinek felismerése. 

Tájékozódás könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben  

- Képes szavakat egyedül megkeresni A magyar helyesírás szabályai című 

könyv Szótár részében, a Magyar értelmező kéziszótárban, az Idegen szavak 

és kifejezések szótárában, valamint a tanórákon használt egyéb lexikonokban, 

szótárakban. Nem mindig képes eldönteni, hogy adott helyzetben ezek közül 

melyiket célszerű használnia./ A megtalált információ értelmezésében 

segítségre szorul. 

Írás 

- Írástempója az életkorának megfelelő / lassú. 

- Füzete időnként rendetlen. 

- Az anyanyelvi ismereteket másolás közben és tollbamondás után aránylag 

kevés hibával alkalmazza. Emlékezetből íráskor és akaratlagos íráskor 

azonban gyakran követ el helyesírási hibát. 

- Helyesírási hibáit gyakran nem veszi észre, a tanító jelöléseit sem mindig 

értelmezi helyesen, de konkrét segítséggel javítani tudja. A javítókulcs jeleit 

legtöbbször felismeri. 

Írásbeli szövegalkotás 

- Egyelőre sajnos 2-3 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy 

a mondatok közötti összefüggést biztosítsa. Szövegének átolvasásakor nem 

mindig veszi észre még a nyilvánvaló helyesírási hibát sem. Tanítói jelzések 

és/vagy közös megbeszélés alapján még nem tudja hibáit javítani, a jelzések 

értelmezésében sok segítséget igényel. Gondot okoz neki a megfelelő 

kifejezések megtalálása és a mondatok, tagmondatok összefűzéséhez 

szükséges nyelvi eszközök alkalmazása is. 

Nyelvtan 

- Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a 

beszélő szándéka szempontjából. A szófajok közül egyelőre csak a 

leggyakrabban gyakoroltakat ismeri fel biztonsággal. A toldalékokat le tudja 

választani a szótövekről, de a felismerésben és a megnevezésben még gyakran 

bizonytalan. 

- Célirányos gyakorló feladatokban tanítói segítséggel képes a nyelvi 

alakzatokat, szerkezeteket bővíteni, szűkíteni, helyettesíteni, átalakítani, 

összekapcsolni és részekre bontani a gyakorolt algoritmus szerint és/vagy 

megadott minta alapján. Önálló munka során még gyakran hibázik. Az 

analógiákat nem ismeri fel minta alapján. 
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Irodalom 

- Az irodalmi művek megismeréséhez általában szívesen kezd hozzá, de a 

műelemző tevékenységek közben időnként elfárad, elkalandozik. Az 

irodalomórákon aktivitása változó. 

- Feladatmegoldásaiban néha felszínes, kapkodó. Önálló munkájának 

eredményessége pillanatnyi figyelmétől függ. Szépirodalmi alkotásokat 

önállóan egyelőre nemigen olvas kitartóan. A memoriterek bevésésében és 

felidézésében bizonytalan. 

- A versek képekre bontásában egyelőre még sok segítséget igényel, de konkrét 

rákérdezésre általában meg tudja nevezni a könnyebben felismerhető költői 

eszközöket. Az elbeszélő jellegű szövegek önálló elemzésében még 

bizonytalan, de segítséggel fölismeri a szerkezeti részeket, a szereplők 

jellemzőit, a helyszíneket és az időrendet. Értelmezési problémáját egyelőre 

még nem tudja világosan megfogalmazni, az irodalmi szakkifejezések 

használatában járatlan. 

2 /elégséges/ 

Beszéd 

- A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg. 

- A figyelem és a szókincs fejlesztésére van szüksége. 

- Szókincse kicsit hiányos. Több olvasásra, és az olvasottakról való 

beszélgetésre van szüksége.  

- Kiejtése egyelőre nem tiszta, hibáit segítséggel is nehezen tudja javítani. A 

kiemelés eszközeit legtöbbször bizonytalanul alkalmazza szabad beszéd vagy 

irodalmi mű előadása közben. 

- Szóbeli kifejezőképessége intenzív fejlesztésre szorul. Egyelőre nehézkesen, 

akadozva, körülményesen fogalmazza meg mondanivalóját. Otthon is több 

alkalmat kell teremteni számára, hogy ezt gyakorolhassa. 

- Megadott témáról csak segítséggel tud elbeszélő vagy leíró szöveget 

elmondani. Problémája van a szóhasználattal/ időrenddel/ mondatfűzéssel. 

- Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját nem mindig alkalmazza jól, 

ezért verset, mesét, meserészletet egyelőre bizonytalanul mond el. A szöveg 

memorizálásában több segítségre van még szüksége, és gyakori biztatást, 

bátorítást igényel. 

Olvasás 

- Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 

olvasástechnikai hibánál többet nem ejt ugyan, de tempója lassú, az írásjeleket 

gyakran nem veszi figyelembe, és nem törekszik a kifejező hanglejtésre és 

hangsúlyozásra. 

Néma olvasás szövegértés 

- Egyelőre sajnos 10 percnél tovább nemigen képes magában olvasni, de 

olvasása pontatlan és felületes, ezért az olvasottak felidézésében is 

bizonytalan. A megértés egyelőre csak a szavak, mondatok szintjén valósul 

meg. A szöveg összefüggéseinek értelmezésére még nemigen képes. 
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Szövegértés bizonyítása írásban 

- Nem mindig képes arra, hogy 20-25 mondatos szöveget némán elolvasson 

figyelmének elterelődése nélkül. Az ahhoz kapcsolódó feladatok közül pedig 

csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. Szókincsének és 

szövegalkotási képességének hiányosságai miatt egyelőre gondot jelentenek 

számára az olyan feladatok, amelyekre a megoldás nem található meg szó 

szerint a szövegben, hanem a megértett összefüggések alapján önállóan 

kellene azt megfogalmazni. Nagy szüksége van arra, hogy minél többször 

otthon is lehetősége legyen az olvasottakról beszélgetni valakivel, hogy a 

szöveg jelentését közösen értelmezhesse egy felnőttel. 

Tájékozódás könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben 

- Csak tanítói segítséggel képes szavakat megkeresni A magyar helyesírás 

szabályai című könyv Szótár részében, a Magyar értelmező kéziszótárban, az 

Idegen szavak és kifejezések szótárában, valamint a tanórákon használt egyéb 

lexikonokban, szótárakban. 

Írás 

- Írástempója lassú. 

- Füzete általában rendetlen, áttekinthetetlen. 

- Az anyanyelvi ismeretek alkalmazásában, emlékezetből íráskor, 

tollbamondáskor és akaratlagos alkalmával nagyon bizonytalan. Speciális 

egyéni gyakorlásra, és figyelmének nagyfokú fejlesztésére van szüksége. 

Írásbeli szövegalkotás 

- Egyelőre sajnos 2-3 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy 

a mondatok közötti összefüggést biztosítsa. Szövegének átolvasásakor nem 

mindig veszi észre még a nyilvánvaló helyesírási hibát sem. Tanítói jelzések 

és/vagy közös megbeszélés alapján még nem tudja hibáit javítani, a jelzések 

értelmezésében sok segítséget igényel. Gondot okoz neki a megfelelő 

kifejezések megtalálása és a mondatok, tagmondatok összefűzéséhez 

szükséges nyelvi eszközök alkalmazása is. 

Nyelvtan 

- Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a 

beszélő szándéka szempontjából. A szófajok közül egyelőre csak a legtöbbet 

gyakoroltakat ismeri fel biztonsággal. A toldalékokat le tudja választani a 

szótövekről, de a felismerésben és a megnevezésben még gyakran 

bizonytalan. Nyelvtani ismeretei egyelőre tehát igen hiányosak. Ebből a 

szempontból felzárkóztatásra szorul. 

Irodalom 

- Az irodalmi művek megismerése iránt sajnos ritkán mutat igazi érdeklődést, 

gyakran közömbös. A műelemző tevékenységekben többnyire csak passzív 

megfigyelőként vesz részt. Feladatmegoldásai, felszólításra történő 

megnyilatkozásai arról tanúskodnak, hogy nem éli át mélyen az irodalmi 

szövegeket, képzelőerejét, gondolkodási képességeit nem mozgósítja eléggé. 
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Szépirodalmi alkotásokat önszántából egyelőre nem olvas. Nem szívesen tanul 

memoritereket. 

- A versek képekre bontásában egyelőre még sok segítséget igényel, de konkrét 

rákérdezésre általában meg tudja nevezni a könnyebben felismerhető költői 

eszközöket. Az elbeszélő jellegű szövegek önálló elemzésében még 

bizonytalan, de segítséggel fölismeri a szerkezeti részeket, a szereplők 

jellemzőit, a helyszíneket és az időrendet. Értelmezési problémáját egyelőre 

még nem tudja világosan megfogalmazni, az irodalmi szakkifejezések 

használatában járatlan. 

1 /elégtelen/ - ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

4. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén: 

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

szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.  Kapcsolódjon be a 

csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös 

élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös 

tevékenységeket együttműködő magatartással segítse.  

Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert 

szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Mondja el 

az olvasottak lényegét. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen 

fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.  

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos 

figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az 

iskola könyvtárát, illetve digitális forrásokat. A könyvekben, gyermekújságokban a 

tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket. A 

memoritereket szöveghűen mondja el.  Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos 

fogalmazást (elbeszélést, leírást, jellemzést) készítsen a tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával.  

Ismerje a mindennapi tájékoztató szövegek főbb jellemzőit. Az alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje fel a tanult 

szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, névutó, személyes névmás, kérdő 

névmás, mutató névmás), és nevezze meg azokat szövegben is.  A begyakorolt 

szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli 

munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja 

felül, szükség esetén javítsa.  Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, 

ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori 

sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi 

képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön.  
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5 /jeles/ 

Beszéd 

- A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. 

- Szókincse gazdag / megfelelő. 

- Kiejtése tiszta, időtartam és artikulációs hibái nincsenek. A kiemelés eszközeit 

helyesen alkalmazza szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben. 

- Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan, szabatosan, gördülékenyen 

fogalmaz szóban. 

- Tud logikusan 15-20 mondatos ismeretterjesztő vagy 1-2 oldalas szépirodalmi 

szöveg alapján vázlat és/vagy jegyzet segítségével összefüggően beszélni. 

- Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen 

alkalmazza. Verset és prózát vagy prózarészletet kifejezően és magabiztosan 

tud előadni társai vagy akár közönség előtt is. 

Olvasás 

- Felkészülés után 10-12 mondatos szöveget hibátlanul vagy legfeljebb 2-3 

hibával fel tud olvasni. Olvasása szöveghű, jól tagolt és kifejező. Leginkább 

csak újrakezdési hiba fordul elő. 

- Képes arra, hogy 2-3 mondatos szöveget (pl. feladatutasítás, lábjegyzet, 

definíció stb.) felkészülés nélkül legfeljebb 1 hibával, értelmezve felolvasson. 

- Képes arra, hogy felkészülés után értelmesen és érzelmeket kifejezően, 

hibátlanul felolvasson szépirodalmi vagy ismeretterjesztő szöveget 

hallgatóságnak úgy, hogy közben kitekint a szövegből. 

- Képes arra, hogy egy kb. 20-25 mondatos szöveget némán elolvasson, és az 

ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja. Feladatértelmezési 

problémái általában nincsenek. Képes a szövegből kiindulva saját véleményt, 

értékítéletet írásban megfogalmazni néhány mondatban. 

- Képes szavakat egyedül megkeresni A magyar helyesírás szabályai című 

könyv Szótár részében, a Magyar értelmező kéziszótárban, az Idegen szavak 

és kifejezések szótárában, valamint a tanórákon használt egyéb lexikonokban, 

szótárakban. Képes eldönteni azt is, hogy adott helyzetben ezek közül melyiket 

célszerű használnia. A megtalált információt értelmezni tudja. 

Írás 

- Füzete tiszta, rendes, áttekinthető. 

- Az anyanyelvi ismereteket másoláskor/emlékezetből íráskor/tollbamondáskor/ 

akaratlagos íráskor többnyire hibátlanul vagy legfeljebb 1-2 hibával alkalmazza. 

- Helyesírási hibáit önállóan észreveszi és javítja. Ehhez ügyesen használja az 

ismert helyesírási szótárakat, szójegyzékeket. 

- Önállóan képes elbeszélést, leírást, jellemzést, levelet, könyvismertetést 

szerkeszteni a tanult szempontok figyelembe vételével. Fogalmazásaiban 

alkalmazni tudja a párbeszédek jelölését, és a bekezdésekre tagolást. Tud 

hibásan megírt hírt, meghívót javítani. Saját szövegében jelölni tudja az 

átolvasáskor észrevett fogalmazási és helyesírási hibákat a tanult javítókulcs 
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jeleivel. Tanítói jelzések és/vagy közös megbeszélés alapján képes a szöveget 

javítani, letisztázni. Általában szívesen ír önállóan fogalmazást, mondatfűzése, 

kifejezésmódja világos, követhető, szóhasználata választékos. 

- Adott szempontok alapján képes feldolgozott szöveghez vázlatot készíteni. Van 

már minimális jártassága abban, hogy egy olvasott szöveg lényegét 

aláhúzással vagy jegyzeteléssel rögzítse. 

Nyelvtan 

- Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze az eddig tanult 

szófajokat toldalékos formában is. Felismeri a szófajokra jellemző, már 

gyakorolt helyesírási jellemzőket és nyelvhelyességi jellegzetességeket. 

- Célirányos gyakorló feladatokban képes a nyelvi alakzatokat, szerkezeteket 

bővíteni, szűkíteni, helyettesíteni, átalakítani, összekapcsolni és részekre 

bontani a gyakorolt algoritmus szerint és/vagy megadott minta alapján. 

Irodalom 

- Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Rendszeresen olvas 

szépirodalmi alkotásokat is. Érdeklődik a művek létrejöttének körülményei, és 

az írók, költők munkássága iránt. Szívesen végez kutatómunkát. Az 

irodalomórákon aktív, a közös elemző munkát konstruktív módon segíti. Elemi 

szinten már a kritikai és a kreatív olvasásra is képes. 

- Megfogalmazott értékítéletei magas szintű értelmezési képességről vallanak, 

mely lehet a reflektív gondolkodás létrejöttének előjele is. Tehetségének további 

fejlődéséhez minden támogatást megérdemel. 

- A lírai és epikai műveket képes önállóan elemezni megadott szempont szerint. 

Irodalmi tájékozottsága figyelemre méltó, a tanult szakkifejezéseket, elemzési 

műveleteket ügyesen alkalmazza szóban és írásban egyaránt. Az irodalommal 

kapcsolatos lexikonokat, enciklopédiákat, tájékoztató kiadványokat önállóan is 

fel tudja használni ismereteinek bővítésére. A tanult memoritereket hosszú ideig 

képes felidézni. 

4 /jó/ 

Beszéd 

- Szókincse megfelelő. 

- Kiejtése megfelelő, időtartam és artikulációs hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

A kiemelés eszközeit időnként tévesztésekkel alkalmazza szabad beszéd vagy 

irodalmi mű előadása közben. 

- Tud logikusan 15-20 mondatos ismeretterjesztő vagy 1-2 oldalas szépirodalmi 

szöveg alapján vázlat és/vagy jegyzet segítségével szóbeli szöveget alkotni, 

helyenként azonban segítő kérdésekre van szüksége. 

- Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen 

alkalmazza. Verset és prózát vagy prózarészletet kifejezően tud elmondani 

társai és tanítói előtt. Ismeretlen hallgatóság előtt egyelőre nem szívesen 

nyilatkozik meg, ebben bátorításra van szüksége, mert társai és tanítói szerint 

is képes lenne rá. 

Olvasás 



90 

 

  

- Felkészülés után 10-12 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 hibánál 

többet nem követ el. Olvasása szöveghű, jól tagolt, de még nem elég kifejező. 

Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Leginkább csak újrakezdési hiba fordul 

elő. 

- Képes arra, hogy 2-3 mondatos szöveget (pl. feladatutasítás, lábjegyzet, 

definíció stb.) felkészülés nélkül legfeljebb kevés hibával, értelmezve 

felolvasson. 

- Egyre ügyesebben tud hallgatóság előtt is kifejezően felolvasni rövid 

szépirodalmi vagy ismeretterjesztő szöveget. 

- Képes arra, hogy egy kb. 20-25 mondatos szöveget némán elolvasson, és az 

ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja. Feladatértelmezési 

problémái általában nincsenek, de egyelőre csak segítséggel képes a 

szövegből kiindulva saját véleményt, értékítéletet írásban megfogalmazni 

néhány mondatban. 

- Képes szavakat egyedül megkeresni A magyar helyesírás szabályai című 

könyv Szótár részében, a Magyar értelmező kéziszótárban, az Idegen szavak 

és kifejezések szótárában, valamint a tanórákon használt egyéb lexikonokban, 

szótárakban. Nem mindig képes eldönteni, hogy adott helyzetben ezek közül 

melyiket célszerű használnia. A megtalált információ értelmezésében 

segítségre szorul. 

Írás 

- Füzete áttekinthető. 

- Hibáit a tanító jelölése alapján önállóan javítani tudja. 

- Önállóan egyelőre csak rövid terjedelmű, 6-8 mondatnál nem hosszabb 

elbeszélést, leírást, jellemzést, levelet, könyvismertetést tud alkotni. A 

párbeszédek jelölését és a bekezdésekre tagolást még következetlenül, 

esetlegesen használja. Átolvasáskor többnyire csak helyesírási hibát vesz 

észre, azt viszont meg tudja jelölni a tanult javítókulcs jeleivel és ki tudja javítani. 

- Tanítói jelzések és/vagy közös megbeszélés alapján szinte teljesen képes a 

szöveget kijavítva letisztázni. Nem mindig szívesen írja az önálló fogalmazást, 

nagyobb biztonságot jelent neki, ha egy felnőtt segítségét munka közben 

igénybe veheti. Ez egyáltalán nem baj egyelőre. 

- Adott szempontok alapján képes feldolgozott szöveghez vázlatot készíteni. Van 

már minimális jártassága abban, hogy egy olvasott szöveg lényegét 

aláhúzással vagy jegyzeteléssel rögzítse. 

Nyelvtan 

- Mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat toldalékos 

formában is. 

- Tanítói rákérdezés után felismeri a szófajokra jellemző, már gyakorolt 

helyesírási jellemzőket és nyelvhelyességi jellegzetességeket. 

- Célirányos gyakorló feladatokban tanítói segítséggel képes a nyelvi 

alakzatokat, szerkezeteket bővíteni, szűkíteni, helyettesíteni, átalakítani, 

összekapcsolni és részekre bontani a gyakorolt algoritmus szerint és/vagy 
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megadott minta alapján. Önálló munka során még gyakran hibázik. Az 

analógiákat nem ismeri fel minta alapján. 

Irodalom 

- Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Időnként önállóan is 

olvas szépirodalmi alkotásokat. Érdeklődését a művek létrejöttének 

körülményei, és az írók, költők munkássága iránt könnyen fel lehet kelteni. 

Szívesen vállal kutatómunkát is. Irodalomórákon nem mindig aktív, de 

feladatmegoldásai, felszólításra történő megnyilatkozásai mély érzelmi 

átélésről tesznek tanúbizonyságot. Megfogalmazott értékítéletei időnként fejlett 

értelmezési képességről vallanak. Aránylag könnyen tanul memoritereket. 

- A lírai és epikai műveket képes kis segítséggel elemezni megadott szempont 

szerint. 

- Irodalmi tájékozottsága megfelelő, a tanult szakkifejezéseket, elemzési 

műveleteket többnyire jól alkalmazza szóban és írásban egyaránt. Az 

irodalommal kapcsolatos lexikonokat, enciklopédiákat, tájékoztató 

kiadványokat segítséggel fel tudja használni ismereteinek bővítésére. A tanult 

memoritereket hosszú ideig képes felidézni. 

3 /közepes/ 

Beszéd 

- Szókincse kicsit hiányos. Több olvasásra, és az olvasottakról való 

beszélgetésre van szüksége. 

- Kiejtése egyelőre nem tiszta, hibáit segítséggel is nehezen tudja javítani. A 

kiemelés eszközeit legtöbbször bizonytalanul alkalmazza szabad beszéd vagy 

irodalmi mű előadása közben. 

- Szóbeli kifejezőképessége intenzív fejlesztésre szorul. Egyelőre nehézkesen, 

akadozva, körülményesen fogalmazza meg mondanivalóját. Otthon is több 

alkalmat kell teremteni számára, hogy ezt gyakorolhassa. 

- Tud 1-2 oldalas szépirodalmi szöveg alapján vázlat és/vagy jegyzet 

segítségével szóbeli szöveget alkotni; ismeretterjesztő szöveg esetén azonban 

még sok segítő kérdésre van szüksége önálló szövegalkotás közben, mert a 

témához kapcsolódó szakkifejezéseket egyelőre nehezen építi be saját 

beszédébe. 

- Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, és legtöbbször jól 

alkalmazza. Verset és prózát vagy prózarészletet élvezhetően és követhetően 

tud elmondani társai és tanítói előtt. Ismeretlen hallgatóság előtt egyelőre nem 

szívesen nyilatkozik meg, de ez nem is kötelezően elvárandó szempont. Jó 

lenne azonban, ha családi körben vállalkozna arra, hogy verset vagy mesét 

mondjon. 

Olvasás 

- Felkészülés után 10-12 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása 

hallható és érthető. Tipikus olvasástechnikai hibái: újrakezdés/ mást olvasás/ 

betűtévesztés/ betűcsere. Ezeket a hibákat tanítói segítséggel javítani tudja. 
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- Egyelőre gondot okoz neki, hogy szöveget (pl. feladatutasítás, lábjegyzet, 

definíció stb.) felkészülés nélkül értelmezve, hibátlanul olvasson fel. Képes kb. 

20-25 mondatos szöveget némán elolvasni, de az ahhoz kapcsolódó 

feladatokat írásban csak segítséggel tudja megoldani. Segítséget általában a 

feladatok utasításának értelmezésében igényel. 

- Csak tanítói segítséggel képes szavakat megkeresni A magyar helyesírás 

szabályai című könyv Szótár részében, a Magyar értelmező kéziszótárban, az 

Idegen szavak és kifejezések szótárában, valamint a tanórákon használt egyéb 

lexikonokban, szótárakban. 

Írás 

- Füzete időnként rendetlen. 

- Az anyanyelvi ismereteket másolás közben és tollbamondás után aránylag 

kevés hibával alkalmazza. Emlékezetből íráskor és akaratlagos íráskor 

azonban gyakran követ el helyesírási hibát. 

- Hibáit a tanító jelölése alapján önállóan javítani tudja. 

- Egyelőre sajnos 4-5 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy 

a mondatok közötti összefüggést biztosítsa. Szövegének átolvasásakor nem 

mindig veszi észre még a nyilvánvaló helyesírási hibát sem. Tanítói jelzések 

és/vagy közös megbeszélés alapján még nem tudja hibáit javítani, a jelzések 

értelmezésében sok segítséget igényel. Gondot okoz neki a megfelelő 

kifejezések megtalálása és a mondatok, tagmondatok összefűzéséhez 

szükséges nyelvi eszközök alkalmazása is. 

Nyelvtan 

- A szófajok közül egyelőre csak az éppen gyakoroltakat ismeri fel biztonsággal. 

A toldalékokat le tudja választani a szótövekről, de a felismerésben és a 

megnevezésben időnként még bizonytalan. Nyelvtani ismeretei egyelőre tehát 

igen hiányosak. Ebből a szempontból felzárkóztatásra szorul. A szófajokra 

jellemző, már gyakorolt helyesírási jellemzőkkel és nyelvhelyességi 

jellegzetességekkel kapcsolatos tájékozottsága hiányos. 

- Célirányos gyakorló feladatokban egyelőre még segítséggel sem képes a nyelvi 

alakzatokat, szerkezeteket bővíteni, szűkíteni, helyettesíteni, átalakítani, 

összekapcsolni és részekre bontani a gyakorolt algoritmus szerint és/vagy 

megadott minta alapján. Önálló munka során könnyen elbizonytalanodik, 

próbálkozásait abbahagyja, a feladatot gyakran nem fejezi be, vagy meg sem 

kezdi. 

Irodalom 

- Az irodalmi művek megismeréséhez általában szívesen kezd hozzá, de a 

műelemző tevékenységek közben időnként elfárad, elkalandozik. Érdeklődését 

néha már fel lehet kelteni a művek létrejöttének körülményei, és az írók, költők 

munkássága iránt is. Az irodalomórákon aktivitása változó. 

Feladatmegoldásaiban olykor felszínes, kapkodó. Önálló munkájának 

eredményessége pillanatnyi figyelmétől függ. Szépirodalmi alkotásokat 

önállóan egyelőre nemigen olvas kitartóan. 
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- A verseket tanítói irányítással tudja költői képekre bontani. Többnyire fölismeri 

és megnevezi a tanult költői eszközöket. Az elbeszélő jellegű szövegek 

szerkezeti elemzésében a szereplők jellemzési módjainak fölismerésében, a 

hely és időviszonyok, valamint a műfaji sajátosságok megállapításában egyre 

ügyesebb, csak a nehezebb feladatoknál igényel tanítói segítséget. Értelmezési 

problémáját már egyre többször megfogalmazza világosan. 

2 /elégséges/ 

Beszéd 

- Szókincse egyelőre hiányos, fejlesztésre szorul. Sok olvasásra, és az 

olvasottakról való beszélgetésre van szüksége. 

- Kiejtése egyelőre nem tiszta, hibáit segítséggel is nehezen tudja javítani. A 

kiemelés eszközeit legtöbbször bizonytalanul alkalmazza szabad beszéd vagy 

irodalmi mű előadása közben. 

- Szóbeli kifejezőképessége intenzív fejlesztésre szorul. Egyelőre nehézkesen, 

akadozva, körülményesen fogalmazza meg mondanivalóját. Otthon is több 

alkalmat kell teremteni számára, hogy ezt gyakorolhassa. 

- Tud 1-2 oldalas szépirodalmi szöveg alapján vázlat és/vagy jegyzet 

segítségével szóbeli szöveget alkotni; ismeretterjesztő szöveg esetén azonban 

még sok segítő kérdésre van szüksége önálló szövegalkotás közben, mert a 

témához kapcsolódó szakkifejezéseket egyelőre nehezen építi be saját 

beszédébe. 

- Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját nem mindig alkalmazza jól, 

ezért verset, mesét, meserészletet egyelőre bizonytalanul mond el. A szöveg 

memorizálásában több segítségre van még szüksége, és gyakori biztatást, 

bátorítást igényel. 

Olvasás 

- Felkészülés után 10-12 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 

olvasás technikai hibánál többet nem ejt ugyan, de tempója lassú, az írásjeleket 

gyakran nem veszi figyelembe, és nem törekszik a kifejező hanglejtésre és 

hangsúlyozásra. 

- Egyelőre gondot okoz neki, hogy szöveget (pl. feladatutasítás, lábjegyzet, 

definíció stb.) felkészülés nélkül értelmezve, hibátlanul olvasson fel. 

- Hallgatóság előtt egyelőre bátortalanul, több hibával, kevéssé kifejezően tud 

szépirodalmi vagy ismeretterjesztő szöveget felolvasni. 

- Nem mindig képes arra, hogy 2025 mondatos szöveget némán elolvasson 

figyelmének elterelődése nélkül. Az ahhoz kapcsolódó feladatok közül pedig 

csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. Szókincsének és 

szövegalkotási képességének hiányosságai miatt egyelőre gondot jelentenek 

számára az olyan feladatok, amelyekre a megoldás nem található meg 

szószerint a szövegben, hanem a megértett összefüggések alapján önállóan 

kellene azt megfogalmazni. Várhatóan nagy gondot okoz majd 5. osztályban a 

szövegből való tanulás, és a szöveg alapján történő fogalmazási feladat. 
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- Csak tanítói segítséggel képes szavakat megkeresni A magyar helyesírás 

szabályai című könyv Szótár részében, a Magyar értelmező kéziszótárban, az 

Idegen szavak és kifejezések szótárában, valamint a tanórákon használt egyéb 

lexikonokban, szótárakban. 

Írás 

- Füzete általában rendetlen, áttekinthetetlen. 

- Az anyanyelvi ismeretek alkalmazásában, emlékezetből íráskor, 

tollbamondáskor és akaratlagos alkalmával nagyon bizonytalan. Speciális 

egyéni gyakorlásra, és figyelmének nagyfokú fejlesztésére van szüksége. Hibáit 

kis segítséggel javítani tudja. 

- Egyelőre sajnos 4-5 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy 

a mondatok közötti összefüggést biztosítsa. Szövegének átolvasásakor nem 

mindig veszi észre még a nyilvánvaló helyesírási hibát sem. Tanítói jelzések 

és/vagy közös megbeszélés alapján még nem tudja hibáit javítani, a jelzések 

értelmezésében sok segítséget igényel. Gondot okoz neki a megfelelő 

kifejezések megtalálása és a mondatok, tagmondatok összefűzéséhez 

szükséges nyelvi eszközök alkalmazása is. 

Nyelvtan 

- A szófajok közül egyelőre csak az éppen gyakoroltakat ismeri fel biztonsággal. 

A toldalékokat le tudja választani a szótövekről, de a felismerésben és a 

megnevezésben időnként még bizonytalan. Nyelvtani ismeretei egyelőre tehát 

igen hiányosak. Ebből a szempontból felzárkóztatásra szorul. A szófajokra 

jellemző, már gyakorolt helyesírási jellemzőkkel és nyelvhelyességi 

jellegzetességekkel kapcsolatos tájékozottsága hiányos. 

- Célirányos gyakorló feladatokban egyelőre még segítséggel sem képes a nyelvi 

alakzatokat, szerkezeteket bővíteni, szűkíteni, helyettesíteni, átalakítani, 

összekapcsolni és részekre bontani a gyakorolt algoritmus szerint és/vagy 

megadott minta alapján. Önálló munka során könnyen elbizonytalanodik, 

próbálkozásait abbahagyja, a feladatot gyakran nem fejezi be, vagy meg sem 

kezdi. 

Irodalom 

- Az irodalmi művek megismerése iránt sajnos ritkán mutat igazi érdeklődést, 

gyakran közömbös. A műelemző tevékenységekben többnyire csak passzív 

megfigyelőként vesz részt. Feladatmegoldásai, felszólításra történő 

megnyilatkozásai arról tanúskodnak, hogy nem éli át mélyen az irodalmi 

szövegeket, képzelőerejét, gondolkodási képességeit nem mozgósítja eléggé. 

Szépirodalmi alkotásokat önszántából egyelőre nem olvas. 

- A verseket tanítói irányítással tudja költői képekre bontani. Többnyire fölismeri 

és megnevezi a tanult költői eszközöket. Az elbeszélő jellegű szövegek 

szerkezeti elemzésében a szereplők jellemzési módjainak fölismerésében, a 

hely és időviszonyok, valamint a műfaji sajátosságok megállapításában egyre 

ügyesebb, csak a nehezebb feladatoknál igényel tanítói segítséget. Értelmezési 

problémáját már egyre többször megfogalmazza világosan. 
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1 /elégtelen/ 

ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A 

minimumot sem tudja. 

 

Magyar nyelv és irodalom - felső tagozat 

 
Magyar irodalom: 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Szóbeli beszámolók 

- Tények, elemi információk visszadása 

- Fogalmak felismerése, megértése, megnevezése és használata 

- Gyűjtőmunka ismertetése szóban 

- Átkódolás, transzformációs képességek (pl. kép-szöveg, szöveg- szöveg, 

egyszerűbb ábra – szöveg) 

- Aktivitás 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Irodalmi mérések 

- Munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

- Fogalmak felismerése, megértése, megnevezése és használata 

- Átkódolás, transzformációs képességek (pl. kép-szöveg, szöveg- szöveg, 

egyszerűbb ábra – szöveg) 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Önálló véleményalkotás, értékelés történetekről, jelenségekről, személyekről, 

konfliktusokról, a tanuló saját munkájának fokozatos önkontrollja. 

- Nyelvi kreativitás képességének szóbeli, írásbeli értékelése. 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése pontokkal, 

ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy zöld tollal javítsanak. 
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A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor feladatlapos ellenőrzést kell alkalmazni, amelyet követően 

külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását, irodalmi gondolkodását és tudásuk 

gyakorlati alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel történik.  

 

Félévkor és év végén külön osztályzatot kapnak Magyar nyelv valamint Magyar 

Irodalom tantárgyakból a felső tagozat minden osztályában. 

 

Az értékelés általános szempontjai 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a 

tanítás eredményességének) vizsgálata. Az értékelés valamennyi szempontjánál azt 

az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, 

előző teljesítményszintjéhez képest! Az értékelés alapját a kerettantervben 

megfogalmazott kimeneti követelmények adják, amelyeket a tanulóknak az 

alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük a továbbhaladás feltétele. Az 

azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, illetve a reprodukció szintjén 

javasolt számon kérni. 

 

Az 5. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

- Szabályok ismerete és reprodukálása; 

- Memoriterek elmondása; 

- Házi olvasmányok (kötelező és választott);  

- Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése; 

- Mesék alapvető formai elemeinek felismerése; 

- Alkalmazás ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli 

kommunikációs képességek fejlesztése változatos kommunikációs 

helyzetekben (írás és beszédkészség); 

- Önálló véleményalkotás, értékelés történetekről, jelenségekről, személyekről, 

konfliktusokról, a tanuló saját munkájának fokozatos önkontrollja; 

- A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más     

információszerzési képességének szintje; 

- Eszközhasználatuk szintje; 

- Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

- Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

- Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

- Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

- Ismereteik alkalmazásának szintje; 

- Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

- Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje. 
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Értékelés: 

Jeles (5): ha a tanuló a helyi tantervben előírt témakörök ismeretanyagát pontosan 

elsajátította, szóbeli kifejezőkészsége választékos, ismeri és helyesen alkalmazza a 

tanultakat, szabályokat. Érti és alkalmazza a tanult definíciókat. Problémamegoldó 

gondolkodása kiváló. Olvas korának megfelelő prózai és verses szövegeket, 

szövegértése pontos, a tanult műfajú (irodalmi, hétköznapi) szövegekben jól 

tájékozódik, felismeri és megnevezi a műfaji jellemzőket. Képes olvasmányélményeit, 

mindennapi személyes élményeit választékos módon elmondani. Tárgyakról, 

személyekről, tájakról a leírás szabályszerűségeit betartva fogalmazást alkot. 

Fogalmazása (elbeszélés, leírás, jellemzés) érthető, választékos. Érdeklődő, az 

órákon aktív. 

 

Jó (4): ha a tanuló a helyi tantervben előírt témakörök ismeretanyagát hiányosan 

sajátította el, szóbeli kifejezőkészsége jó, ismeri és alkalmazza, valamint értelmezi a 

testbeszédet. Folyékonyan olvas korának megfelelő prózai és verses szövegeket, 

szövegértésében kevés hibát vét, a tanult műfajú (irodalmi, hétköznapi) szövegekben 

jól tájékozódik, felismeri és megnevezi a műfaji jellemzőket. Olvasmányélményeit, 

mindennapi személyes élményeit kevésbé választékos módon mondja el. Tárgyakról, 

személyekről, tájakról a leírás szabályszerűségeit betartva fogalmazást alkot. 

Fogalmazása (elbeszélés, leírás, jellemzés) érthető, kevésbé választékos. Órákon 

aktivizálható, a munkába könnyen bevonható. 

 

Közepes (3): ha a tanuló a helyi tantervben előírt témakörök ismeretanyagát 

hiányosan sajátította el, szóbeli kifejezőkészsége elfogadható, ismeri és alkalmazza, 

valamint értelmezi a testbeszédet. Sok hibával olvas korának megfelelő prózai és 

verses szövegeket, szövegértése pontatlan, a tanult műfajú (irodalmi, hétköznapi) 

szövegekben nehezen tájékozódik, a műfaji jellemzőket nem mindig ismeri fel és nem 

tudja megnevezni azokat. Olvasmányélményeit, mindennapi személyes élményeit sok 

segítséggel képes elmondani. Tárgyakról, személyekről, tájakról a leírás 

szabályszerűségeit nem tartja be, fogalmazása pontatlan.  

 

Elégséges (2): ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.  

 

Elégtelen (1): ha a tanuló nem teljesítette a továbbhaladás minimális feltételeit, 

tanári/nevelői segítséggel sem teljesítette a minimumot.  

 

 

A 6. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

- Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása.  

- Egyszerűbb olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az időrend, az ok-

okozati összefüggések bemutatásával.  
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- Rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj. 

- Házi olvasmányok (kötelező és választott);  

- Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a 

szereplők, a főhős életútjának állomásai, a cselekmény menete.  

- Lírai művek alapvető formai elemeinek (verselés, képiség) felismerése.  

- Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok 

vagy személyes élmény alapján.  

- A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi 

művek szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, 

érzelmekkel kapcsolatban. 

- Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információk 

gyűjtése a könyvtárban és / vagy az Interneten. Az adatok elrendezése és 

feljegyzése.  

- Alapvető jártasság a korosztály számára készült lexikonok, vizuális, 

audiovizuális, elektronikus segédletek (pl. Internet) használatában. 

- Memoriterek elmondása. 

 

Értékelés: 

Jeles (5): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát pontosan elsajátította. Szóbeli 

kifejezőkészsége választékos, olvasmányélményeiről az időrendet, ok-okozati 

összefüggéseket szem előtt tartva tud beszélni.  A cím alapján képes jóslásokat 

megfogalmazni, az olvasottak alapján ítéletet alkotni, néhány egyszerűbb érvet 

megfogalmazni. Folyékonyan olvas, szövegértése pontos, a megismert műfajú 

szövegekben jól tájékozódik. Fogalmazása (elbeszélés, leírás, jellemzés) érthető, 

választékos. Érdeklődő, az órákon aktív. 

 

Jó (4): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát hiányosan sajátította el.  A 

beszédhelyzetnek és a nyelvi illemnek megfelelően kommunikál. Szóbeli 

kifejezőkészsége megfelelő, olvasmányélményeiről az időrendet, ok-okozati 

összefüggéseket szem előtt tartva tud beszélni.  A cím alapján képes jóslásokat 

megfogalmazni, az olvasottak alapján kis segítséggel ítéletet alkotni, néhány 

egyszerűbb érvet megfogalmazni. Folyékonyan olvas, szövegértése megfelelő, a 

megismert műfajú szövegekben megfelelően tájékozódik. Fogalmazása (elbeszélés, 

leírás, jellemzés) érthető, kevésbé választékos. Órákon aktivizálható, a munkába 

könnyen bevonható. 

 

Közepes (3): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát hiányosan sajátította el. A 

beszédhelyzetnek megfelelően kommunikál. Szóbeli kifejezőkészsége elfogadható, 

olvasmányélményeiről tud beszélni.  A cím alapján segítséggel képes jóslásokat 

megfogalmazni, az olvasottak alapján segítséggel tud ítéletet alkotni. Sok hibával 

olvas, szövegértése pontatlan, a megismert műfajú szövegekben nehezen 

tájékozódik. Fogalmazása (elbeszélés, leírás, jellemzés) érthető, de segítségre szorul.  
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Elégséges (2): ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

 

Elégtelen (1): ha a tanuló nem teljesítette a továbbhaladás minimális feltételeit, 

tanári/nevelői segítséggel sem teljesítette a minimumot.  

 

A 7. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

- Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) 

szövegek szerkezetének és jelentésének bemutatása.  

- Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai alkotások szerkezeti elemeinek 

elkülönítése, a fő- és mellékszereplők jellemzése.  

- A szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és 

gondolatok egyszerűbb összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban.  

- A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek 

felismerése. 

- Vázlat készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása. 

- A tárgyalt irodalmi művekhez, a mindennapi élet kérdéseinek 

megválaszolásához ismeretanyagok keresése a könyvtár nyomtatott és 

elektronikus információhordozóinak felhasználásával. 

- Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációban és az elemző 

beszélgetésekben. 

- Memoriterek elmondása. 

 

Értékelés 

Jeles (5): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát pontosan elsajátította. Szóbeli 

kifejezőkészsége választékos, olvasmányélményeiről az időrendet, ok-okozati 

összefüggéseket szem előtt tartva, szerkezeti jellemzőket megnevezve, tud beszélni.  

Felismeri a különböző jelentéssíkokat irodalmi szövegekben. A cím alapján képes 

jóslásokat megfogalmazni, az olvasottak alapján ítéletet alkotni, érvet megfogalmazni. 

Folyékonyan olvas, szövegértése pontos, a megismert műfajú szövegekben jól 

tájékozódik. Tud önállóan vázlatot készíteni. Fogalmazása érthető, logikusan 

felépített, választékos.  

 

Jó (4): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát kevésbé pontosan sajátította el. 

Szóbeli kifejezőkészsége megfelelő, olvasmányélményeiről az időrendet, ok-okozati 

összefüggéseket szem előtt tartva, szerkezeti jellemzőket megnevezve, tud beszélni.  

Kis segítséggel felismeri a jelentéssíkokat irodalmi alkotásokban. A cím alapján képes 

jóslásokat megfogalmazni, az olvasottak alapján ítéletet alkotni, érvet megfogalmazni. 

Folyékonyan olvas, szövegértése pontos, a megismert műfajú szövegekben 

megfelelően tájékozódik. Tud önállóan vázlatot készíteni. Fogalmazása érthető, 

logikusan felépített, választékos.  
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Közepes (3): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát hiányosan sajátította el. Szóbeli 

kifejezőkészsége pontatlan, olvasmányélményeiről az időrendet, ok-okozati 

összefüggéseket szem előtt tartva, szerkezeti jellemzőket megnevezve, segítséggel 

tud beszélni.  A cím alapján képes jóslásokat megfogalmazni, az olvasottak alapján 

ítéletet alkotni, segítséggel érvet megfogalmazni. Megfelelően olvas, szövegértése 

pontatlan, a megismert műfajú szövegekben nehezen tájékozódik. Csak segítséggel 

tud vázlatot készíteni. Fogalmazása nem mindig érthető, logikusan felépített.  

 

Elégséges (2): ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

 

Elégtelen (1): ha a tanuló nem teljesítette a továbbhaladás minimális feltételeit, 

tanári/nevelői segítséggel sem teljesítette a minimumot.  

 

A 8. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

- A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek 

kifejező felolvasása, memoriterek elmondása.  

- A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható, 

esztétikus írás.  

- A feldolgozott művekről, olvasmányélményekről, színházi előadásról 

összefoglalás készítése a témának, a kommunikációs alkalomnak megfelelő 

stílusban felelet vagy rövid írásos beszámoló formájában.  

- A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a tanult 

szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal.  

- Az olvasott művekben megjelenített emberi problémák bemutatása önálló 

véleménynyilvánítással.  

- Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a XX. század 

első és második fele), néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a 

korban. 

- A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik 

jellemzése. 

- Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. 

- Színházi előadás megtekintésének élménye alapján beszámoló készítése.  

- Részvétel az improvizációs játékokban. 

 

Értékelés: 

Jeles (5): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát pontosan elsajátította. Szóbeli 

kifejezőkészsége választékos, olvasmányélményeiről, színházélményéről az 

időrendet, ok-okozati összefüggéseket szem előtt tartva, szerkezeti jellemzőket 

megnevezve, különböző kommunikációs helyzetekhez igazodva tud beszélni, 

fogalmazni. Felismeri a különböző jelentéssíkokat irodalmi szövegekben. A cím 

alapján képes jóslásokat megfogalmazni, az olvasottak alapján ítéletet alkotni, érvet 
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megfogalmazni. Pontosan használja az irodalmi kifejezéseket. Rálátása van az 

irodalmi korszakokra, stílusjegyekre. Folyékonyan olvas, szövegértése pontos, a 

megismert műfajú szövegekben jól tájékozódik. Tud önállóan vázlatot készíteni, 

önállóan ismeretet szerezni. Fogalmazása érthető, logikusan felépített, választékos.  

 

Jó (4): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát kevésbé pontosan sajátította el. 

Szóbeli kifejezőkészsége jó, olvasmányélményeiről, színházélményéről az időrendet, 

ok-okozati összefüggéseket szem előtt tartva, szerkezeti jellemzőket megnevezve, 

különböző kommunikációs helyzetekhez igazodva tud beszélni, fogalmazni. Kevés 

segítséggel felismeri a különböző jelentéssíkokat irodalmi szövegekben. A cím alapján 

képes jóslásokat megfogalmazni, az olvasottak alapján ítéletet alkotni, érvet 

megfogalmazni. Kevésbé pontosan használja az irodalmi kifejezéseket. Segítséggel 

van rálátása az irodalmi korszakokra, stílusjegyekre. Folyékonyan olvas, szövegértése 

pontos, a megismert műfajú szövegekben jól tájékozódik. Tud önállóan vázlatot 

készíteni, önállóan ismeretet szerezni. Fogalmazása érthető, logikusan felépített, 

megfelelő. 

 

Közepes (3): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát hiányosan sajátította el. Szóbeli 

kifejezőkészsége elfogadható, olvasmányélményeiről, színházélményéről az 

időrendet, ok-okozati összefüggéseket szem előtt tartva, szerkezeti jellemzőket 

megnevezve, különböző stílusokban csak segítséggel tud beszélni, fogalmazni. Nem 

mindig ismeri fel a különböző jelentéssíkokat irodalmi szövegekben. A cím alapján 

segítséggel képes jóslásokat megfogalmazni, az olvasottak alapján ítéletet alkotni, 

érvet megfogalmazni. Pontatlanul használja az irodalmi kifejezéseket.  Nem 

rendelkezik teljes rálátással az irodalmi korszakokra, stílusjegyekre. Megfelelően 

olvas, szövegértése megfelelő, a megismert műfajú szövegekben segítséggel 

tájékozódik. Segítséggel tud vázlatot készíteni, önállóan ismeretet szerezni. 

Fogalmazása érthető.  

 

Elégséges (2): ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

 

Elégtelen (1): ha a tanuló nem teljesítette a továbbhaladás minimális feltételeit, 

tanári/nevelői segítséggel sem teljesítette a minimumot.  

 

Magyar nyelv: 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Szóbeli beszámolók 

- Tények, elemi információk visszadása 
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- Fogalmak felismerése, megértése, megnevezése és használata 

- Gyűjtőmunka ismertetése szóban 

- Átkódolás, transzformációs képességek (pl. kép-szöveg, szöveg- szöveg, 

egyszerűbb ábra – szöveg) 

- Nyelvi kreativitás képességének szóbeli értékelése. 

- Aktivitás 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Magyar nyelvi mérések 

- Munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

- Fogalmak felismerése, megértése, megnevezése és használata 

- különféle szövegek megalkotása (az íráskészség és a helyesírás 

továbbfejlesztése) 

- írásbeli kommunikációs képességek fejlesztése változatos kommunikációs 

helyzetekben 

- Nyelvi kreativitás képességének írásbeli értékelése. 

- Átkódolás, transzformációs képességek (pl. kép-szöveg, szöveg- szöveg, 

egyszerűbb ábra – szöveg) 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Önálló véleményalkotás, értékelés történetekről, jelenségekről, személyekről, 

konfliktusokról, a tanuló saját munkájának fokozatos önkontrollja. 

- Nyelvi kreativitás képességének szóbeli, írásbeli értékelése. 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése pontokkal, 

ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy zöld tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor feladatlapos ellenőrzést kell alkalmazni, amelyet követően 

külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását, nyelvi gondolkodását és tudásuk 

gyakorlati alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel történik.  
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Félévkor és év végén külön osztályzatot kapnak Magyar nyelv valamint Irodalom 

tantárgyakból a felső tagozat minden osztályában. 

 

Az értékelés általános szempontjai 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a 

tanítás eredményességének) vizsgálata. Az értékelés valamennyi szempontjánál azt 

az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, 

előző teljesítményszintjéhez képest! Az értékelés alapját a kerettantervben 

megfogalmazott kimeneti követelmények adják, amelyeket a tanulóknak az 

alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük a továbbhaladás feltétele. Az 

azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, illetve a reprodukció szintjén 

javasolt számon kérni. 

 

Az 5. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

- Szabályok ismerete és reprodukálása; 

- A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése; 

- Az igealak szóelemeinek fölismerése; 

- Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól; a betűrend és az 

elválasztás;  

- Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, 

közmondások jelentésének értelmezése, szükség esetén egynyelvű szótárak, 

diákoknak szánt kézikönyvek használatával; 

- A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének 

értelmezése; 

- Képesség a szókincs különböző rétegeiből származó szavak elkülönítésére 

nyilvánvaló esetekben, egyszerű köznapi vagy irodalmi szövegekben; 

- Jártasság a korosztály számára készült szótárak használatában; 

- Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése; 

- Alkalmazás ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli 

kommunikációs képességek fejlesztése változatos kommunikációs 

helyzetekben (írás és beszédkészség); 

- Önálló véleményalkotás, a tanuló saját munkájának fokozatos önkontrollja; 

- A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más 

információszerzési képességének szintje; 

- Eszközhasználatuk szintje; 

- Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

- Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

- Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

- Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

- Ismereteik alkalmazásának szintje; 

- Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

- Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje. 
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Értékelés: 

Jeles (5): ha a tanuló a helyi tantervben előírt témakörök ismeretanyagát pontosan 

elsajátította, szóbeli és írásbeli kifejezőkészsége választékos, ismeri és helyesen 

alkalmazza a tanultakat, szabályokat. Érti és alkalmazza a tanult definíciókat. 

Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Tárgyakról, személyekről, tájakról a leírás 

szabályszerűségeit betartva fogalmazást alkot. Fogalmazása (elbeszélés, leírás, 

jellemzés) érthető, választékos. Fogalmazása érthető, választékos. A hangok 

találkozásának törvényszerűségeit felismeri, helyesírásában pontosan alkalmazza. 

Helyesen használja a hangalak és jelentés kapcsolatából fakadó nyelvi jelenségeket. 

Érdeklődő, az órákon aktív. 

 

Jó (4): ha a tanuló a helyi tantervben előírt témakörök ismeretanyagát hiányosan 

sajátította el, szóbeli kifejezőkészsége jó, ismeri és alkalmazza, valamint értelmezi a 

testbeszédet. Tárgyakról, személyekről, tájakról a leírás szabályszerűségeit betartva 

fogalmazást alkot. Fogalmazása (elbeszélés, leírás, jellemzés) érthető, kevésbé 

választékos. A hangok találkozásának törvényszerűségeit felismeri, helyesírásában 

kevésbé pontosan alkalmazza. Helyesen használja a hangalak és jelentés 

kapcsolatából fakadó nyelvi jelenségeket. Órákon aktivizálható, a munkába könnyen 

bevonható. 

 

Közepes (3): ha a tanuló a helyi tantervben előírt témakörök ismeretanyagát 

hiányosan sajátította el, szóbeli kifejezőkészsége elfogadható, ismeri és alkalmazza, 

valamint értelmezi a testbeszédet. A hangok találkozásának törvényszerűségeit csak 

segítséggel ismeri fel, helyesírásában nem alkalmazza. Nem mindig ismeri fel a 

hangalak és jelentés kapcsolatából fakadó nyelvi jelenségeket. Tárgyakról, 

személyekről, tájakról a leírás szabályszerűségeit nem tartja be, fogalmazása 

pontatlan.  

 

Elégséges (2): ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.  

 

Elégtelen (1): ha a tanuló nem teljesítette a továbbhaladás minimális feltételeit, 

tanári/nevelői segítséggel sem teljesítette a minimumot.  

 

A 6. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

- A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető 

szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai (tanórai) 

helyzeteiben.  

- Az alapvető nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata az 

élőbeszédben. 

- Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok 

vagy személyes élmény alapján.  
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- A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi 

művek szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, 

érzelmekkel kapcsolatban. 

- A szófajok felismerése (ige, névszók, igenevek, határozószók, viszonyszók, 

mondatszók). 

- A szófajok rendszerezése. 

- Alapvető jártasság a korosztály számára készült lexikonok, vizuális, 

audiovizuális, elektronikus segédletek (pl. Internet) használatában. 

 

Értékelés: 

Jeles (5): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát pontosan elsajátította. Írásbeli 

kifejezőkészsége választékos. Szövegértése pontos. Az évfolyamon szerzett nyelvtani 

ismereteit hibátlanul alkalmazza. A szófajokat felismeri, rendszerezi. A szófajokhoz 

kapcsolódó helyesírási tudnivalókat pontosan alkalmazza. Fogalmazása (elbeszélés, 

leírás, jellemzés) érthető, választékos. Érdeklődő, az órákon aktív. 

 

Jó (4): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát hiányosan sajátította el.  A 

beszédhelyzetnek és a nyelvi illemnek megfelelően kommunikál. Írásbeli 

kifejezőkészsége megfelelő. Szövegértése megfelelő. Az évfolyamon szerzett 

nyelvtani ismereteit kevés hibával alkalmazza. A szófajokat kis hibával felismeri és 

rendszerezi. A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási tudnivalókat részben alkalmazza. 

Fogalmazása (elbeszélés, leírás, jellemzés) érthető, kevésbé választékos. Órákon 

aktivizálható, a munkába könnyen bevonható. 

 

Közepes (3): ha a tanuló a témakörök ismeretanyagát hiányosan sajátította el. A 

beszédhelyzetnek megfelelően kommunikál. Írásbeli kifejezőkészsége elfogadható. 

Szövegértése pontatlan, a megismert műfajú szövegekben nehezen tájékozódik. Az 

évfolyamon szerzett nyelvtani ismereteit sok segítséggel alkalmazza. A szófajokhoz 

kapcsolódó helyesírási tudnivalókat sok hibával alkalmazza.  Fogalmazása 

(elbeszélés, leírás, jellemzés) érthető, de segítségre szorul.  

 

Elégséges (2): ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

 

Elégtelen (1): ha a tanuló nem teljesítette a továbbhaladás minimális feltételeit, 

tanári/nevelői segítséggel sem teljesítette a minimumot.  

 

A 7. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

- Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban 

felszólalás, hozzászólás formájában.  
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- Saját vélemény megfogalmazása (az érvelés alapvető szabályait követve) a 

mindennapi élet egyszerűbb, a korosztály által is átlátható problémáiról, 

olvasmányokról.  

- Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel. 

- A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos 

felolvasás, szövegmondás.  

- Rendezett, egyéni íráskép. 

- Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése.  

- A mondatfajták biztos megkülönböztetése.  

- A szóalkotás gyakori módjainak fölismerése és elemzése.  

- A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a 

központozás, a tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett 

melléknevek helyesírásának, az egybe- és külön írás elveinek ismerete és 

megfelelő alkalmazása. A 

- Magyar helyesírási szótár önálló használata 

- Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációban és az elemző 

beszélgetésekben. 

 

Értékelés 

Jeles (5): ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát pontosan 

elsajátította, ismeri a különböző mondatrészek jellemzőit, kifejezőeszközeit. 

Helyesírása kifogástalan, minimális hibát vét. Beszédben és írásban képes a 

kommunikációs helyzetnek megfelelően megnyilvánulni. Jól alkalmazza a közéleti 

kommunikáció szabályait. Saját véleményét képes pontosan megfogalmazni, tud 

helyesen érvelni. Érdeklődő, az órákon aktív. 

 

Jó (4): ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát kevés hibával 

sajátította el, a mondatrészeket nem mindig ismeri fel, kifejezőeszközeit nem mindig 

tudja helyesen megnevezni. Helyesírása kevés hibát tartalmaz, beszédben és írásban 

képes a kommunikációs helyzetnek megfelelően megnyilvánulni. A közéleti 

kommunikáció szabályait ismeri, de nem minden esetben tudja helyesen alkalmazni. 

Saját véleményét képes pontosan megfogalmazni, tud érvelni. Órákon aktivizálható, a 

munkába könnyen bevonható. 

 

Közepes (3): ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát hiányosan 

sajátította el, segítséggel tudja alkalmazni, helyesírása több hibát tartalmaz, 

beszédben és írásban nem mindig képes a kommunikációs helyzetnek megfelelően 

megnyilvánulni. 

 

Elégséges (2): ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 
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Elégtelen (1): ha a tanuló nem teljesítette a továbbhaladás minimális feltételeit, 

tanári/nevelői segítséggel sem teljesítette a minimumot.  

 

A 8. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

- A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő 

eltérések felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk. 

- Tájékozottság az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média 

szerepének és hatásának felismerése.  

- A szövegekhez kapcsolódó vizuális kifejezőeszközök ismerete, használata. 

- A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, 

jelentéstani, mondattani jelenségek fogalmi szintű megnevezése, elemzése 

egyszerűbb esetekben, a szórend és a jelentés összefüggésének fölismerése.  

- Mondattani nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban.  

- Az összetett mondatok rendszerének ismerete.  

- Az idézés, a párbeszéd, a központozás helyesírása. 

- A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. 

- Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között. 

- Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. 

- Színházi előadás megtekintésének élménye alapján beszámoló készítése.  

- Részvétel az improvizációs játékokban. 

 

Értékelés: 

Jeles (5): ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát pontosan 

elsajátította, képes a nyelvtani ismereteinek rendszerezésére. A mondattani és 

nyelvhelyességi ismereteit pontosan alkalmazza szóban és írásban. Helyesírása 

kifogástalan, minimális hibát vét. Beszédben és írásban képes a kommunikációs 

helyzetnek megfelelően megnyilvánulni.  Tájékozott a különböző kommunikációs 

helyzetekben, ismeri a tömegkommunikációs műfajokat. Saját véleményét képes 

pontosan megfogalmazni, tud helyesen érvelni. Ismeri nyelvünk eredetét, képes 

összehasonlítani a tanult idegen nyelvvel. Tud önállóan vázlatot készíteni, önállóan 

ismeretet szerezni. Fogalmazása érthető, logikusan felépített, választékos.  

 

Jó (4): ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát pontatlanul sajátította 

el, kevés segítséggel képes a nyelvtani ismereteinek rendszerezésére. A mondattani 

és nyelvhelyességi ismereteit megfelelően alkalmazza szóban és írásban. Helyesírása 

jó, kevés hibát vét. Beszédben és írásban képes a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően megnyilvánulni.  Tájékozott a különböző kommunikációs helyzetekben, 

ismeri a tömegkommunikációs műfajokat. Saját véleményét képes megfelelően 

megfogalmazni, tud helyesen érvelni. Ismeri nyelvünk eredetét, kevés segítséggel 

képes összehasonlítani a tanult idegen nyelvvel. Tud önállóan vázlatot készíteni, 

önállóan ismeretet szerezni. Fogalmazása érthető, logikusan felépített, megfelelő. 
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Közepes (3): ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát sok hibával 

sajátította el. Nyelvtani ismereteinek rendszerezésére csak segítséggel képes. A 

mondattani és nyelvhelyességi ismereteit sok hibával alkalmazza szóban és írásban. 

Helyesírása pontatlan, sok hibát vét. Beszédben és írásban sok segítséggel képes a 

kommunikációs helyzetnek megfelelően megnyilvánulni. Nehezen tájékozódik a 

különböző kommunikációs helyzetekben, nem ismeri a tömegkommunikációs 

műfajokat. Saját véleményét csak segítséggel képes megfogalmazni, nehezen tud 

helyesen érvelni. Hiányos ismeretei vannak nyelvünk eredetéről, sok segítséggel 

képes összehasonlítani a tanult idegen nyelvvel. Segítséggel tud vázlatot készíteni, 

önállóan ismeretet szerezni. Fogalmazása érthető.  

 

Elégséges (2): ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

 

Elégtelen (1): ha a tanuló nem teljesítette a továbbhaladás minimális feltételeit, 

tanári/nevelői segítséggel sem teljesítette a minimumot.  

 

Matematika (Normál és Emelt szint) – alsó tagozat 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

1. A szóbeli számonkérés formái 

- -fejszámolás 

- -szorzótábla 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Házi dolgozat értékelése érdemjeggyel 

- Füzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok és szorgalmi feladatok értékelése pontokkal, ami 

érdemjegyre váltható át 

- Jutalomkártyák 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes (kék vagy zöld) ceruzával javítanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és hetente 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 
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feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában végzett együttműködéseik adják. A témakörök 

lezárásakor feladatlapos ellenőrzést kell alkalmazni. Az értékelés szóban és 

érdemjeggyel történik. 

 

Az értékelés általános szempontjai 

- A tanulók önálló információszerzési képességének szintje; 

- Eszközhasználatuk szintje; 

- Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

- Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

- Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

- Ismereteik alkalmazásának szintje; 

- Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

- Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

- A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük. 

 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! Az 

értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények adják, 

amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük a 

továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, illetve 

a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 

Továbbhaladási feltételek: 

 

1. évfolyam 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.  

- Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

- Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság 

felismerése, megnevezése. 

- Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

- Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Számtan, algebra 

- Számok írása, olvasása (20-as számkör). 

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

- Számok helye a számegyenesen.  

- Számszomszédok értése.  

- Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása (20-as számkör). 

- Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata. 

- Összeadás, kivonás szóban és írásban (20-as számkör). 



110 

 

  

- Egyszerű szöveges feladat (nem önálló olvasás alapján) értelmezése, 

megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

- Szöveges feladatok megoldása önálló olvasással 

- Páros és páratlan számok megkülönböztetése (20-as számkör). 

- Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

- Összetett nyitott mondatok 

- Összetett szöveges feladatok 

- Függvényre vezethető szöveges feladatok. Zárójel használata 

- A tanuló figyelme tudatosan irányítható. 

Geometria 

- Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

- A test és a síkidom megkülönböztetése. 

- Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

- Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

- A hosszúság, az űrtartalom és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: 

cm, dm, m, cl, dl, l, perc, óra, nap, hét, hónap, év.  

- Mérőeszközök használata. 

- Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait 

segíteni, együttműködni. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

- Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat 

folytatása. 

- Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

- Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni. 

Valószínűség, statisztika 

- Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése. 

- Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

 

A szöveges értékelés szempontjai: 

Számolás és matematikai képesség: 

- szám és mennyiségi fogalom, számok közötti összefüggések, 

- szóbeli és írásbeli műveletek megértése, alkalmazása, 

- logikus gondolkodás, problémamegoldás, 

- mérőeszközök, mértékegységek ismerete, alkalmazása, 

- geometriai feladatok 

- önmagához mért matematikai képesség fejlődése,  

- részvétel a tanórai tevékenységekben 

 

Osztályozás, értékelés 

Szöveges értékelés van első osztályban félévkor és év végén. Ennek megfelelően a 

tanuló bizonyítványába kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy 

felzárkóztatásra szorul, záradék kerül. 
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Kiválóan megfelelt: Ha a húszas számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- számtani sorozatot néhány elemmel folytatni tudja 

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- számok tulajdonságait felismeri és tud csoportosítani 

- műveleteket hibátlanul végez eszköz nélkül 

- egyszerű szöveges feladatot önállóan végez 

- mérőeszközöket, mértékegységeket ismeri, alkalmazza 

- adatokat, összefüggéseket képes lejegyezni 

Jól megfelelt: Ha a húszas számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- számtani sorozatot néhány elemmel, segítséggel folytatni tudja 

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- számok tulajdonságait felismeri és tud csoportosítani 

- műveleteket egy-egy hibával végez eszköz nélkül 

- egyszerű szöveges feladatot kis segítséggel végez 

- mérőeszközöket, mértékegységeket felismeri 

- adatokat, összefüggéseket képes lejegyezni 

Megfelelt: Ha a húszas számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát egy-két hibával használja 

- számtani sorozatot néhány elemmel, segítséggel folytatni tudja 

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- számok tulajdonságait felismeri és tud néhányat csoportosítani 

- műveleteket hibátlanul végez eszközzel 

- egyszerű szöveges feladatot segítséggel végez 

- mérőeszközöket, mértékegységeket ismeri 

- adatokat, összefüggéseket képes lejegyezni 

Felzárkóztatásra szorul: Ha a húszas számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát egy-két hibával használja 

- számtani sorozatot néhány elemmel, sok segítséggel folytatni tudja 

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- számok tulajdonságait segítséggel ismeri fel 

- műveleteket kevés hibával végez eszközzel 

- egyszerű szöveges feladatot sok segítséggel végez 

- mérőeszközöket, mértékegységeket nehezen ismeri fel 

- adatokat, összefüggéseket csak segítséggel képes lejegyezni 

Nem felelt meg: Ha a húszas számkörben: 

- Számokat hibásan jegyzi le és olvassa 

- Műveleteket eszközzel, segítséggel sem végez értékelhetően 
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2. évfolyam 

 

Továbbhaladási feltételek: 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 

- Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

- Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság 

felismerése, megnevezése. 

- Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

- Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Számtan, algebra 

- Számok írása, olvasása (100-as számkör).  

- Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma. 

- Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C). 

- Számok helye a számegyenesen.  

- Számszomszédok értése.  

- Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

- Számok képzése, bontása helyiérték szerint. 

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

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

- Szorzótábla  biztos ismerete a százas számkörben. 

- A műveletek sorrendjének ismerete. 

- Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 

számokkal. 

- Összetett szöveges feladatok, zárójel használata 

- Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

- Egyjegyű és kétjegyű számok megkülönböztetése. 

- Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

- Függvényre vezethető szöveges feladatok 

- Osztó, többszörös fogalma, halmazábrába történő írás 

- A tanuló figyelme tudatosan irányítható. 

Geometria 

- Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

- A test és a síkidom megkülönböztetése. 

- Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

- Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

- A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány 

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

Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

- Átváltások nem szomszédos mértékegységek között  

- Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.  
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- Mérőeszközök használata. 

- Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait 

segíteni, együttműködni. 

- óra többféleképpen történő leolvasása 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

- Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat 

folytatása. 

- Váltakozó különbségű sorozatok folytatása 

- Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

- Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni. 

Valószínűség, statisztika 

- Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése. 

- Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

- A véletlen, biztos, lehetetlen fogalma. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Második év végétől negyedik év végéig félévente osztályzatokkal értékelünk: jeles /5/, 

jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.   

Jeles (5): Ha a százas számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- állítások igazságtartalmát el tudja dönteni 

- számtani sorozatot néhány elemmel folytatni tudja 

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- számok tulajdonságait felismeri és tud csoportosítani 

- műveleteket hibátlanul végez eszköz nélkül 

- egyszerű szöveges feladatot önállóan végez 

- mérőeszközöket, mértékegységeket ismeri, használja 

- adatokat, összefüggéseket képes lejegyezni, megfogalmazni 

- testeket és síkidomokat képes megkülönböztetni 

Jó (4): Ha a százas számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- állítások igazságtartalmát el tudja dönteni egy-egy hibával 

- számtani sorozatot néhány elemmel folytatni tudja 

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- számok tulajdonságait felismeri és tud csoportosítani 

- műveleteket egy-egy hibával végez eszköz nélkül 

- egyszerű szöveges feladatot önállóan eszközzel végez 

- mérőeszközöket, mértékegységeket felismeri, használja 

- adatokat, összefüggéseket segítséggel képes lejegyezni, megfogalmazni 

- testeket és síkidomokat képes megkülönböztetni 

Közepes (3): Ha a százas számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 
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- állítások igazságtartalmát el tudja dönteni néhány hibával 

- számtani sorozatot néhány elemmel, segítséggel folytatni tudja 

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- számok tulajdonságait segítséggel felismeri és tudja csoportosítani 

- műveleteket kevés hibával végez eszköz nélkül 

- egyszerű szöveges feladatot segítséggel, eszközzel végez 

- mérőeszközöket, mértékegységeket felismeri 

- adatokat, összefüggéseket sok segítséggel képes lejegyezni, megfogalmazni 

- testeket és síkidomokat segítséggel képes megkülönböztetni 

Elégséges (2) Ha a százas számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- állítások igazságtartalmát segítséggel tudja eldönteni  

- számtani sorozatot néhány elemmel, eszközzel folytatni tudja 

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- számok tulajdonságait sok segítséggel felismeri és tudja csoportosítani 

- műveleteket eszközzel végez 

- egyszerű szöveges feladatot sok segítséggel, eszközzel végez 

- mérőeszközöket, mértékegységeket segítséggel ismeri fel 

- adatokat, összefüggéseket sok segítséggel képes lejegyezni 

- testeket és síkidomokat segítséggel képes megkülönböztetni 

Elégtelen (1): Ha a százas számkörben: 

- Műveleteket eszközzel, segítséggel sem végez értékelhetően  

 

A tantárgyi eredmények értékelésénél fontos, hogy a tanulók: 

- motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;  

- tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, jeggyel) értékelni, – 

ez a    tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;  

 

3. évfolyam 

 

Továbbhaladási feltételek: 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

- Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. 

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

- A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

Számtan, algebra 

- Számok írása, olvasása (1000-es számkör).  

- Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 1000-es számkörben. 

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

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

lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. 
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- Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása a 2000-es 

számkörben. 

- Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

- A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. 

- Fejben számolás százas számkörben. 

- A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

- Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. 

- Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének 

alkalmazása.  

- Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.  

- Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás, osztás egyjegyű számmal 

írásban. 

- Hiányos műveletek 

- Műveletek ellenőrzése. 

- Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 

becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

- Összetett szöveges feladatok 

- Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete, halmazba történő 

ábrázolásuk. 

Geometria 

- Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos 

egyenesek.  

- A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, hl, g, t, másodperc.  

- Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

- Átváltások nem szomszédos mértékegységek között 

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

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

felismerésük, jellemzőik. 

- A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

- Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. 

- Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel.  

- Négyzet, téglalap kerülete. 

- Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. 

- Négyzet, téglalap kerületének számítása képlettel 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

- Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

- Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése. 

- Váltakozó különbségű sorozatok 

- Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 

- A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 
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Valószínűség, statisztika 

- Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

- Táblázat adatainak értelmezése.  

- Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

- Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.  

- Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete. 

  

Osztályozás, értékelés 

Harmadik osztályban félévkor és év végén osztályzatokkal értékelünk: jeles /5/, jó /4/, 

közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.   

  

Jeles (5): Ha az ezres számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- állítások igazságtartalmát el tudja dönteni 

- helyi érték, valódi érték és alaki érték fogalmát érti és használja 

- számtani sorozatot tud folytatni  

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- tud kerekíteni, becsülni 

- számok tulajdonságait felismeri és tud csoportosítani 

- műveleteket hibátlanul végez eszköz nélkül, műveleti sorrendet ismeri 

- a szöveges feladatok megoldásának lépéseit tudja és alkalmazza 

- mérőeszközöket, mértékegységeket ismeri, használja, átváltja 

- adatokat, összefüggéseket képes lejegyezni, megfogalmazni, táblázatot 

értelmez 

- testek és síkidomok tulajdonságait felsorolja, négyzet, téglalap kerületét 

kiszámolja  

Jó (4): Ha az ezres számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- állítások igazságtartalmát el tudja dönteni 

- helyi érték, valódi érték és alaki érték fogalmát érti és használja 

- számtani sorozatot tud folytatni  

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- kevés hibával tud kerekíteni, becsülni 

- számok tulajdonságait felismeri és segítséggel tud csoportosítani 

- műveleteket egy-két hibával végez eszköz nélkül, műveleti sorrendet ismeri 

- a szöveges feladatok megoldásának lépéseit tudja, és kis segítséggel 

alkalmazza 

- mérőeszközöket, mértékegységeket felismeri, használja, segítséggel átváltja 

- adatokat, összefüggéseket képes lejegyezni, megfogalmazni, táblázatot 

segítséggel értelmez 

- testek és síkidomok tulajdonságait felsorolja, négyzet, téglalap kerületét 

kiszámolja 
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Közepes (3): Ha az ezres számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- egyszerű állítások igazságtartalmát el tudja dönteni 

- helyi érték, valódi érték és alaki érték fogalmában téveszt 

- számtani sorozatot segítséggel tud folytatni  

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen kis hibával 

határozza meg 

- sok hibával tud kerekíteni, becsülni,  

- számok tulajdonságait felismeri és segítséggel tud csoportosítani 

- műveleteket néhány hibával végez eszköz nélkül, műveleti sorrendben téveszt 

- a szöveges feladatok megoldásának lépéseit tudja, és sok segítséggel 

alkalmazza 

- mérőeszközöket, mértékegységeket felismeri, eszközzel, segítséggel átváltja 

- adatokat, összefüggéseket segítséggel képes lejegyezni, táblázatot 

segítséggel értelmez 

- testek és síkidomok tulajdonságait segítséggel sorolja fel, négyzet, téglalap 

kerületét segítséggel számolja ki 

Elégséges (2): Ha az ezres számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- egyszerű állítások igazságtartalmát segítséggel tudja eldönteni 

- helyi érték, valódi érték és alaki érték fogalmában gyakran téveszt 

- számtani sorozatot sok segítséggel tud folytatni  

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen sok hibával 

határozza meg 

- sok hibával tud kerekíteni, becsülni,  

- számok tulajdonságait felismeri és segítséggel tud csoportosítani 

- műveleteket sok hibával végez eszközzel, műveleti sorrendben téveszt 

- a szöveges feladatok megoldásának lépéseit nem tudja, és sok segítséggel 

alkalmazza 

- mérőeszközöket, mértékegységeket nem ismeri fel 

- adatokat, összefüggéseket nem képes lejegyezni 

- testek és síkidomok tulajdonságait segítséggel sorolja fel, négyzet, téglalap 

kerületét nem tudja kiszámolja  

Elégtelen (1): Ha az ezres számkörben: 

- Műveleteket eszközzel, segítséggel sem végez értékelhetően 

 

A tantárgyi eredmények értékelésénél fontos, hogy a tanulók: 

- motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;  

- tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, jeggyel) értékelni, – 

ez a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;  
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4. évfolyam 

 

Továbbhaladási feltételek: 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

- Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. 

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

- A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

- Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

Számtan, algebra 

- Számok írása, olvasása (10 000-es számkör).  

- Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 000-es számkörben. 

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

- Szövegs feladatok, nyitott mondatok negatív számokkal 

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

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

- Valamennyi tört lejegyzése, összehasonlításuk 

- Szöveges feladatok törtekkel 

- Törtek ábrázolása számegyenesen 

- Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es 

számkörben. 

- Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

- A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. 

- Fejben számolás százas számkörben. 

- A szorzótábla biztos ismerete a 100-as számkörben. 

- Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. 

- Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének 

alkalmazása.  

- Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása. 

- Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás kétjegyű, osztás egyjegyű 

számmal írásban. 

- Hiányos műveletek 

- Műveletek ellenőrzése. 

- Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 

becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

- Összetett szöveges feladatok  

- Többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Geometria 

- Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos 

egyenesek.  

- A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc.  
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- Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

- Átváltások nem szomszédos mértékegységek között is.  

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

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

felismerésük, jellemzőik. 

- Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

- A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

- Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. 

- Gömb felismerése. 

- Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel.  

- Négyzet, téglalap kerülete. 

- Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. 

- Négyzet, téglalap kerületének, területének  kiszámítása képlettel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

- Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok 

felismerése, készítése. 

- Váltakozó különbségű sorozatok folytatása.  

- Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 

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

Valószínűség, statisztika 

- Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

- Táblázat adatainak értelmezése.  

- Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

- Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.  

- Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete. 

Informatikai ismeretek 

- Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok 

használata. 

- Egy rajzoló program ismerete; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

- Együttműködés interaktív tábla használatánál. 

 

Osztályozás, értékelés 

Negyedik félévkor és évvégén osztályzatokkal értékelünk: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, 

elégséges /2/, elégtelen /1/.  

  

Jeles (5): Ha a tízezres számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- állítások igazságtartalmát el tudja dönteni 

- helyi érték, valódi érték és alaki érték fogalmát érti és használja 

- számtani sorozatot tud folytatni  

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen meghatározza 

- tud kerekíteni, becsülni 
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- számok tulajdonságait felismeri és tud csoportosítani 

- negatív számokat előfordulását (hőmérséklet, adósság) értelmezni tudja 

- törteket meg tud jeleníteni 

- műveleteket hibátlanul végez, műveleti sorrendet ismeri 

- a szöveges feladatok megoldásának lépéseit tudja és alkalmazza 

- mérőeszközöket, mértékegységeket ismeri, használja, átváltja 

- adatokat, összefüggéseket képes lejegyezni, megfogalmazni, táblázatot 

értelmez 

- testek és síkidomok tulajdonságait felsorolja, tükrös és tengelyesen 

szimmetrikus alakzatokat előállít 

- négyzet, téglalap kerületét kiszámolja  

Jó (4): Ha a tízezres számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- állítások igazságtartalmát el tudja dönteni 

- helyi érték, valódi érték és alaki érték fogalmát érti és használja 

- számtani sorozatot tud folytatni  

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen kis hibával 

határozza meg 

- kis hibával tud kerekíteni, becsülni 

- számok tulajdonságait kis segítséggel felismeri és tudja csoportosítani 

- negatív számokat előfordulását (hőmérséklet, adósság) értelmezni tudja 

- törteket meg tud jeleníteni 

- műveleteket hibátlanul végez, műveleti sorrendet ismeri 

- a szöveges feladatok megoldásának lépéseit tudja és alkalmazza 

- mérőeszközöket, mértékegységeket ismeri, használja, kis hibával átváltja 

- adatokat, összefüggéseket képes lejegyezni, megfogalmazni, táblázatot kis 

hibával értelmezni 

- testek és síkidomok tulajdonságait felsorolja, tükrös és tengelyesen 

szimmetrikus alakzatokat előállít 

- négyzet, téglalap kerületét kiszámolja  

Közepes (3): Ha a tízezres számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- állítások igazságtartalmát segítséggel el tudja dönteni 

- helyi érték, valódi érték és alaki érték fogalmában téveszt 

- számtani sorozatot segítséggel tud folytatni  

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen több hibával 

határozza meg 

- több hibával tud kerekíteni, becsülni 

- számok tulajdonságait sok segítséggel felismeri és tudja csoportosítani 

- negatív számokat előfordulását (hőmérséklet, adósság) segítséggel értelmezni 

tudja 

- törteket segítséggel tud megjeleníteni 

- műveleteket több hibával végez, műveleti sorrendben téveszt 
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- a szöveges feladatok megoldásának lépéseit tudja és segítséggel alkalmazza 

- mérőeszközöket, mértékegységeket segítséggel felismeri, több hibával átváltja 

- adatokat, összefüggéseket segítséggel képes lejegyezni, megfogalmazni, 

táblázatot több hibával értelmez 

- testek és síkidomok tulajdonságait segítséggel felsorolja, tükrös és tengelyesen 

szimmetrikus alakzatokat segítséggel állít elő 

- négyzet, téglalap kerületét segítséggel számolja ki 

Elégséges (2): Ha a tízezres számkörben: 

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát hibátlanul használja 

- állítások igazságtartalmát segítséggel el tudja dönteni 

- helyi érték, valódi érték és alaki érték fogalmában téveszt 

- számtani sorozatot segítséggel tud folytatni  

- a számokat hibátlanul írja, olvassa, helyüket a számegyenesen több hibával 

határozza meg 

- több hibával tud kerekíteni, becsülni 

- számok tulajdonságait sok segítséggel felismeri  

- negatív számokat előfordulását (hőmérséklet, adósság) sok segítséggel 

értelmezni tudja 

- törteket sok segítséggel tud megjeleníteni 

- műveleteket több hibával végez, műveleti sorrendben gyakran téveszt 

- a szöveges feladatok megoldásának lépéseit tudja és sok segítséggel 

alkalmazza 

- mérőeszközöket, mértékegységeket segítséggel felismeri, több hibával átváltja 

- adatokat, összefüggéseket sok segítséggel képes lejegyezni, megfogalmazni, 

táblázatot több hibával értelmez 

- testek és síkidomok tulajdonságait segítséggel felsorolja, tükrös és tengelyesen 

szimmetrikus alakzatokat segítséggel állít elő 

- négyzet, téglalap kerületét segítséggel számolja ki 

Elégtelen (1): Ha a tízezres számkörben: 

- Műveleteket eszközzel, segítséggel sem végez értékelhetően 

 

A tantárgyi eredmények értékelésénél fontos, hogy a tanulók: 

- motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;  

- tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, jeggyel) értékelni, – 

ez a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;  

 

Matematika (Normál és Emelt szint) – felső tagozat 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Projektekben való részvétel 

- Kiselőadás, PPT készítése 
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2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Házi dolgozat értékelése érdemjeggyel 

- Füzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok és szorgalmi feladatok értékelése pontokkal, ami 

érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes (kék vagy zöld) ceruzával javítanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és hetente 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában végzett együttműködéseik adják. A témakörök 

lezárásakor feladatlapos ellenőrzést kell alkalmazni. Az értékelés szóban és 

érdemjeggyel történik. 

 

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló információszerzési képességének szintje; 

– Eszközhasználatuk szintje; 

– Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

– Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

– Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

– Ismereteik alkalmazásának szintje; 

– Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

– Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

– A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük. 

 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! Az 

értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények adják, 

amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük a 

továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, illetve 

a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 
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5. évfolyam 

 

Továbbhaladási feltételek: 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. 

– Két véges halmaz közös részének, része két véges halmaz uniója uniójának 

felírása. 

– Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

– Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

– Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

- Számtan, algebra 

– Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. 

– Ellentett, abszolút érték. 

– Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 

– Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

– A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel. 

– Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a 

műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek 

alkalmazása.  

– Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével 

összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között). 

– Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 

megítélése. 

– A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 

szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai 

gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata négyzet, 

téglalap terület és kerület, kocka, téglatest felszín és térfogat számítása során. 

- Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

– Egyszerű sorozatok létrehozása és folytatása adott szabály szerint, szabályok 

felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 

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

– A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos 

szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

– Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes 

távolsága, szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

– A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása 

feladatok megoldásában. 
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– Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása. 

– A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

– A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek 

térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

Valószínűség, statisztika 

– Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

– Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

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

ábrázolása. 

– A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események 

felismerése 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/ ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, 

tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, hibátlanul 

számol. Érti és alkalmazza a tanult definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása 

kiváló. 

Követelmények: 

• A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, 

két szám összehasonlítása.  

• Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

• A tízes számrendszer biztos ismerete 

• Tizedes törtek kerekítése 

• Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes 

számok körében. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket 

tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az 

eredmény helyességének ellenőrzése.  

• Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.  

• Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.  

• Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.  

• Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.  

• Felezőmerőleges szemléletes fogalma, szerkesztése. 

• A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és 

alkalmazása feladatok megoldásában 

• Szöveges feladatok megoldása következtetéssel: szimbólumok 

segítségével összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között 

• Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és 

térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület 

szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati 

feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.  

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

• Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 
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• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, 

megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén 

• Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.   

 

Jó /4/  ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. 

Követelmények: 

• A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, 

két szám összehasonlítása.  

• Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

• A tízes számrendszer biztos ismerete  

• Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes 

számok körében. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket 

tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az 

eredmény helyességének ellenőrzése.  

• Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.  

• Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.  

• Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.  

• Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.  

• Felezőmerőleges szemléletes fogalma, szerkesztése. 

• Szöveges feladatok megoldása következtetéssel: szimbólumok 

segítségével összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között 

• Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és 

térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület 

szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati 

feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.  

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

• Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

• Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.   

 

Közepes /3/ ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni. 

 

 

Követelmények: 

• A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, 

két szám összehasonlítása.  

• Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

• A tízes számrendszer biztos ismerete  

• Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes 

számok körében. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket 
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tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az 

eredmény helyességének ellenőrzése.  

• Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.  

• Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.  

• Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.  

• Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.  

• Felezőmerőleges szemléletes fogalma, szerkesztése. 

• Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

• Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és 

térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület 

szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati 

feladatokban segédeszközzel. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 

mértékegységei.  

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

• Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.   

 

Elégséges /2/ ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

Követelmények: 

• A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, 

két szám összehasonlítása.  

• A tízes számrendszer ismerete.  

• Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes 

számok körében. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket 

tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az 

eredmény helyességének ellenőrzése.  

• Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.  

• Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.  

• Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.  

• Felezőmerőleges szemléletes fogalma.  

• Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és 

térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület 

szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati 

feladatokban segédeszközzel. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 

mértékegységei.  

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

• Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.   

 

Elégtelen /1/ ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget 

tenni. A minimumot sem tudja. 
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6. évfolyam 

 

Továbbhaladási feltételek: 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, 

felismerése. 

– Két véges halmaz közös részének, uniójának felírása, ábrázolása.  

– Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

– Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

– Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

– Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

– Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

Számtan, algebra 

– Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. 

– Ellentett, abszolútérték, reciprok felírása. 

– Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

– A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata. 

– Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a 

műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek 

alkalmazása. 

– Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlet felírásával. 

Szimbólumok, betűkifejezések segítségével összefüggések felírása a szöveges 

feladatok adatai között.  

– Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 

megítélése. 

– A százalék fogalmának ismerete, számítása. 

– Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös 

többszörösök felismerése. Oszthatósági szabályok (2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 100) 

ismerete, alkalmazása. 

– A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabvány 

mértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai 

gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, 

kerület, felszín és térfogat számítása során. 

– Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon 

választott módszerrel. 

Geometria 

– Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány fogalmának ismerete. 

– A geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos szerkesztések 

végzése. A körző, vonalzó célszerű használata. 
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– Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes 

távolsága, szakaszfelező merőleges, nevezetes szögek szerkesztése, 

szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

– Négyzet és téglalap szerkesztése 

– Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria 

felismerése. 

– A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

– A tanult síkidomok kerületének és területének kiszámítása. 

– A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek 

térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Tájékozódás a koordináta-rendszerben: pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

– Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

– Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, 

megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Valószínűség, statisztika 

– Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

– Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

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

ábrázolása. 

– Egyszerű matematikai játékok során nyerő stratégiák kialakításai. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/ ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, 

tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, hibátlanul 

számol. Érti és alkalmazza a tanult definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása 

kiváló. 

Követelmények: 

• Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban.  

• Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása tervszerű próbálgatással és 

következtetéssel.  

• Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása 

pozitív egésszel.  

• Racionális számok felírása sokféle alakban.  

• A tört, mint hányados.  

• Műveleti tulajdonságok: kommutativitás, disztributivitás, asszociativitás.  

• Oszthatósági szabályok alkalmazása. Összetett oszthatósági szabályok. 

• Mennyiségek arányos szétosztása.  

• Összefüggő mennyiségek közötti kapcsolat ábrázolása.  
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• Összetett arányossági feladatok  

• A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel.  

• Összetett feladatok a százalékérték kiszámítására (áremelés-árcsökkenés)  

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon 

választható módszerrel.  

• Összetett, többműveletes feladatok megoldása.  

• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.  

• A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.  

• Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.  

• Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, nevezetes szögek 

szerkesztése, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.  

• Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.  

• Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom 

mértékegységeinek átváltása.  

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.  

 

Jó /4/  ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. 

Követelmények: 

• Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban.  

• Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása tervszerű próbálgatással és 

következtetéssel.  

• Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása 

pozitív egésszel.  

• Racionális számok felírása sokféle alakban.  

• A tört, mint hányados.  

• Műveleti tulajdonságok: kommutativitás, disztributivitás, asszociativitás.  

• Oszthatósági szabályok alkalmazása.  

• Mennyiségek arányos szétosztása.  

• Összefüggő mennyiségek közötti kapcsolat ábrázolása.   

• A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel.  

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon 

választható módszerrel.  

• Összetett, többműveletes feladatok megoldása.  

• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.  

• A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.  

• Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.  

• Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, nevezetes szögek 

szerkesztése, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.  
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• Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.  

• Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom 

mértékegységeinek átváltása.  

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.  

 

Közepes /3/  ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával 

eleget tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.  

Követelmények: 

• Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban.  

• Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása tervszerű próbálgatással és 

következtetéssel.  

• Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása 

pozitív egésszel.  

• Műveleti tulajdonságok: kommutativitás, disztributivitás, asszociativitás.  

• Oszthatósági szabályok alkalmazása.  

• Mennyiségek arányos szétosztása.  

• Összefüggő mennyiségek közötti kapcsolat ábrázolása.  

• Összetett arányossági feladatok  

• A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel.  

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon 

választható módszerrel.  

• Összetett, többműveletes feladatok megoldása.  

• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.  

• A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.  

• Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.  

• Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, nevezetes szögek 

szerkesztése, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.  

• Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.  

• Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom 

mértékegységeinek átváltása.  

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felisme-rése.  

• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.  

 

Elégséges /2/ ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

Követelmények: 

• Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása.  
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• Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása 

pozitív egésszel.  

• Oszthatósági szabályok alkalmazása.  

• A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel.  

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon 

választható módszerrel.  

• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.  

• A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.  

• Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.  

• Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, nevezetes szögek 

szerkesztése, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.  

• Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.  

• Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom 

mértékegységeinek átváltása.  

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.  

 

Elégtelen /1/ ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget 

tenni. A minimumot sem tudja. 

 

7. évfolyam 

 

Továbbhaladási feltételek: 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

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

– Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, 

szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

– Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

Számtan, algebra 

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

zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az 

eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekítése. 

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

arányosság. 

– A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása feladatmegoldás során.  

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

közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

– Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 



132 

 

  

– Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. 

Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

– Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

– Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása. 

– A Pitagorasz – tétel megismerése és alkalmazása egyszerű számítási 

feladatokban. 

– Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, 

egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. 

– A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, 

természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

– Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról 

tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

– Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, 

grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, 

értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

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

szerkesztéseket végezni. 

– Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek 

belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek 

szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. 

– Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése.  

– Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

számítása feladatokban. 

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

térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban 

előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

Valószínűség, statisztika 

– Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

– Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, 

felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. 

– Értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot 

kiválasztja, és az ábrát elkészíti. 

– Adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális 

eszközökkel is. 

– Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként 

kutatási területének, eredményének megnevezése. 
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Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/ ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, 

tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, hibátlanul 

számol. Érti és alkalmazza a tanult definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása 

kiváló. 

Követelmények: 

• Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető 

szóbeli és írásbeli közlése.  

• Számkörök – matematikatörténeti áttekintés.  

• Egyszerű állítások igazságának eldöntése.  

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.  

• Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedes 

törtek körében egyszerű esetekben.  

• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.  

• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű 

konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási feladatok.  

• Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös 

többszörösének megkeresése. 

• Számok építése prímek szorzataként  

• Négyzetszámok négyzetgyöke 

• Pitagorasz – tétel ismerete 

• Összetett arányossági következtetések  

• Képletből változó kifejezése. 

• Más számrendszerek.  

• Összetett oszthatósági szabályok (8, 125, 6, 12, 15)  

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.  

• Zárójeles és törtegyütthatós egyenletek megoldása (alaphalmaz: Z) 

• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a 

szabványos mértékegységeinek ismerete.  

• Háromszögek területének kiszámítása.  

• Tengelyes és középpontos tükrözés.  

• Háromszöggel kapcsolatos szerkesztések.  

• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.  

• Négyszögek elhelyezése halmazábrán.  

• Négyszögek területéből, kerületéből hiányzó adatok kiszámítása. 

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger 

felismerése, jellemzése. 

• Felszín- és térfogatszámítás képlet alapján.   

• A gyakoriság fogalma.  

• Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.  

• Mozgás és egyéb grafikonok készítése  
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• Adatsokaságok jellemzése.  

• Változatos kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel  

• Egyszerű, vegyes kombinatorikai feladatok megoldása változatos 

módszerekkel (fadiagram, útdiagram, táblázatok készítése).  

 

Jó /4/  ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. 

Követelmények: 

• Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető 

szóbeli és írásbeli közlése.  

• Számkörök – matematikatörténeti áttekintés.  

• Egyszerű állítások igazságának eldöntése.  

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.  

• Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, 

tizedestörtek körében egyszerű esetekben.  

• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.  

• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű 

konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási feladatok.  

• Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös 

többszörösének megkeresése. 

• Számok építése prímek szorzataként  

• Más számrendszerek.  

• Összetett oszthatósági szabályok (8, 125, 6, 12, 15)  

• Négyzetszámok négyzetgyöke 

• Pitagorasz – tétel ismerete 

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.  

• Számtani sorozat és tulajdonságai.  

• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal 

megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.  

• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a 

szabványos mértékegységeinek ismerete.  

• Háromszögek területének kiszámítása.  

• Tengelyes és középpontos tükrözés.  

• Háromszöggel kapcsolatos szerkesztések.  

• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.  

• Négyszögek elhelyezése halmazábrán.  

• Négyszögek területéből, kerületéből hiányzó adatok kiszámítása. 

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger 

felismerése, jellemzése.  

• A gyakoriság fogalma.  

• Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.  

• Mozgás és egyéb grafikonok készítése  
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• Adatsokaságok jellemzése.  

 

Közepes /3/ ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.  

Követelmények: 

• Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető 

szóbeli és írásbeli közlése.  

• Egyszerű állítások igazságának eldöntése.  

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.  

• Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, 

tizedestörtek körében egyszerű esetekben.  

• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.  

• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű 

konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási feladatok.  

• Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének 

megkeresése.  

• Más számrendszerek.  

• Összetett oszthatósági szabályok (8, 125, 6, 12, 15)  

• Négyzetszámok négyzetgyöke 

• Pitagorasz – tétel ismerete 

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.  

• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal 

megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.  

• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a 

szabványos mértékegységeinek ismerete.  

• Háromszögek területének kiszámítása.  

• Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.  

• Tengelyes és középpontos tükrözés. 

• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.  

• Négyszögek elhelyezése halmazábrán.  

• Négyszögek területéből, kerületéből hiányzó adatok kiszámítása. 

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger 

felismerése, jellemzése.  

• A gyakoriság fogalma.  

• Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.  

• Mozgás és egyéb grafikonok készítése  

 

Elégséges /2/ ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

csak eleget, de a  továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

Követelmények: 
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• Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető 

szóbeli és írásbeli közlése.  

• Egyszerű állítások igazságának eldöntése.  

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.  

• Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, 

tizedestörtek körében egyszerű esetekben.  

• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.  

• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű 

konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási feladatok.  

• Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének 

megkeresése.  

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.  

• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal 

megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.  

• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a 

szabványos mértékegységeinek ismerete.  

• Háromszögek területének kiszámítása.  

• Adott pont tengelyes és középpontos tükörképének megszerkesztése.  

• Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.  

• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.  

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger 

felismerése, jellemzése.  

• A gyakoriság fogalma.  

• Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.  

 

Elégtelen /1/ ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget 

ten-ni. A minimumot sem tudja. 

 

8.évfolyam 

 

Továbbhaladási feltételek: 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok (természetes, egész, racionális) 

ismerete. Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

– A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok megoldása során. 

Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

– Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, 

szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

– Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 
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– Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

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

zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. 

– Műveletek egész szám kitevőjű hatványokkal. Számolás normálalakkal. 

– Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók ismerete, egyszerű oszthatósági 

problémák vizsgálata. Az oszthatóságról tanult ismereteik megszerzése során 

kialakult a bizonyítás iránti igény. 

– A négyzetgyökvonás műveletének biztos alkalmazása geometriai feladatok 

megoldása során. 

– A betűkifejezések (algebrai kifejezések) és az azokkal végzett műveletek 

alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 

megoldásában. 

– Az egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása matematikai és 

hétköznapi feladatokban. A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a 

tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.  

– Gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási 

feladatokat megold. 

– Normálalak használata a számok egyszerűbb írására. 

– Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

– Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a 

matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok 

megoldására. 

– Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése 

Geometria  

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

szerkesztéseket végezni. 

– Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek 

belső és külső szögeire vonatkozó összefüggések, nevezetes négyszögek 

szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. 

– Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt és elforgatott alakzat képének 

szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

(szerkesztés nélkül). 

– A Pitagorasz-tétel kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

[Thalész-tétel egyszerű alkalmazásai]. 

– Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

kiszámítása feladatokban. 

– A tanuló képes térbeli alakzatok axonometrikus képét felvázolni, és ennek 

segítségével sikeresen old meg problémákat. A tanult testek (háromszög és 

négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger, gúla) térfogatképleteinek 

ismeretében ki tudja számolni sok, a mindennapjainkban előforduló test 

felszínét, térfogatát, űrmértékét. 

– Mértékegységek ismerete, átváltása. 
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– Ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete, grafikonról való 

leolvasása. 

– Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. A számtani sorozat 

felismerése. 

– Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról 

tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

– Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, 

grafikonokról adatokat leolvasása. 

Valószínűség, statisztika 

– Valószínűségi kísérletek eredményeinek tudatos megfigyelése, lejegyzése, 

relatív gyakoriságok kiszámítása. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az 

esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. 

– Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és 

relatív gyakoriságának kiszámítása, a módusz és a medián meghatározása, 

diagramok olvasása, készítése. Zsebszámológép célszerű használata 

statisztikai számításokban. 

– Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból 

származó diagramról megadott szempont szerint, diagramok készítése 

megadott adatok alapján. 

– Néhány kiemelkedő magyar matematikus, esetleg kutatási területének, 

eredményének megnevezése.  

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/ ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, 

tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, hibátlanul 

számol. Érti és alkalmazza a tanult definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása 

kiváló. 

Követelmények 

• Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.  

• Szövegértelmezés egyszerű esetekben.  

• A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.  

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset 

felsorolása.  

• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális 

számkörben.  

• Műveletek normálalakban megadott számokkal.  

• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása 
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• Összetett műveletek algebrai kifejezésekkel, helyettesítési érték 

kiszámítása.  

• Nevezetes azonosságok ismerete és használata.  

• Szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok felhasználásával.  

• Elsőfokú egyenletek megoldása.  

• Zárójeles és törtegyütthatós egyenletek megoldása (alaphalmaz: R).  

• Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető szöveges feladatok  

• Kapcsolat a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakkal, a gyakorlati élettel.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.  

• A lineáris függvény ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.  

• Számtani és mértani sorozatok felismerése.  

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata.  

• Pitagorasz-tétel ismerete.  

• Relatív gyakoriság.  

• Módusz és medián meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. 

Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben 

 

Jó /4/  ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. 

Követelmények 

• Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.  

• Szövegértelmezés egyszerű esetekben.  

• A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.  

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset 

felsorolása.  

• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális 

számkörben.  

• Műveletek normálalakban megadott számokkal.  

• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása 

• Összetett műveletek algebrai kifejezésekkel, helyettesítési érték 

kiszámítása.  

• Nevezetes azonosságok ismerete és használata.  

• Szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok felhasználásával.  

• Elsőfokú egyenletek megoldása.  

• Zárójeles és törtegyütthatós egyenletek megoldása (alaphalmaz: R).  

• Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető szöveges feladatok  

• Kapcsolat a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakkal, a gyakorlati élettel.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.  

• A lineáris függvény ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.  

• Számtani és mértani sorozatok felismerése.  

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata.  

• Pitagorasz-tétel ismerete.  

• Relatív gyakoriság.  
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• Módusz és medián meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. 

Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben 

 

Közepes /3/ ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.  

Követelmények 

• Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.  

• Szövegértelmezés egyszerű esetekben.  

• A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.  

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset 

felsorolása.  

• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális 

számkörben.  

• Műveletek normálalakban megadott számokkal.  

• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása. 

• Összetett műveletek algebrai kifejezésekkel, helyettesítési érték 

kiszámítása.  

• Elsőfokú egyenletek megoldása.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.  

• A lineáris függvény ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.  

• Számtani és mértani sorozatok felismerése. 

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata.  

• Pitagorasz-tétel ismerete.  

• Relatív gyakoriság.  

• Módusz és medián meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. 

Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. 

 

Elégséges /2/ ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

Követelmények 

• Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.  

• Szövegértelmezés egyszerű esetekben.  

• A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.  

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset 

felsorolása.  

• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális 

számkörben.  

• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása.  

• Elsőfokú egyenletek megoldása.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.  

• A lineáris függvény ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.  
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• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata.  

• Pitagorasz-tétel ismerete.  

• Relatív gyakoriság.  

• Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét 

adathalmazban. Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. 

 

Elégtelen /1/ ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget 

tenni. A minimumot sem tudja.  

Idegen nyelv: angol, német 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Prezentáció bemutatása szóban 

- Memoriterek 

- Projektmunkában való aktív részvétel 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Hallott és olvasott szöveg értelmezése 

- Munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

- Füzetvezetés 

- Projektmunka 

- Prezentáció készítése 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és projektmunka értékelése 

érdemjeggyel 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

- Kisjegyekkel való értékelés 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy kék tollal javítsanak. 

 

Követelményrendszer, értékelés 

 

Az iskola aktuális alapdokumentumában szerepelő követelményrendszer és értékelési 

rendszer az idegen nyelvre is vonatkozik. A tantárgyspecifikus jellemzőket pedig a 

következőkben kerülnek rögzítésre. 
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4. évfolyam 

 

Továbbhaladási feltételek: 

 

KER szintben nem megadható. 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi 

óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős 

kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. 

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

alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. 

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

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid 

szövegeket alkot. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/: Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért a tanult témában: 

család, otthon, étkezés, időjárás, sport, szabadidő, iskola, természet, ünnepek. 

Olvasása érthető, jól tagolt, az intonáció helyes, az artikuláció jó. A lexikai anyag 

nyelvtani ismereteit  gyakorlás után helyesen alkalmazza. Kérdésre egész mondattal 

képes válaszolni. Kezdeményez, aktív. A szöveget hibátlanul visszaadja. Tanult 

szavakat, ismerős mondatokat hibátlanul lemásol, tollbamondás után helyesen leír. 

Egyszerű kifejezéseket, szavakat emlékezetből hibátlanul leír. 

 

Jó /4/: Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és kis segítséggel megért a tanult 

témában: család, otthon, étkezés, időjárás, sport, szabadidő, iskola, természet, 

ünnepek. Kevés hibával olvas, melyek azonban a helyes megértést nem zavarják. A 

lexikai anyag nyelvtani ismeretit gyakorlás után kevés hibával alkalmazza. Kérdésre 

kis segítséggel képes mondatokban válaszolni. Tanult szavakat, ismerős mondatokat 

kis hibával lemásol, tollbamondás után kis hibával leír. Egyszerű kifejezéseket, 

szavakat emlékezetből egy-két hibával leír. 

 

Közepes /3/: Ismert szavakat, rövid szövegeket hibásan olvas és sok segítséggel ért 

meg a tanult témában: család, otthon, étkezés, időjárás, sport, szabadidő, iskola, 

természet, ünnepek. Olvasása akadozó, de korrigáció után még érthető. A lexikai 

anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás után sok hibával alkalmazza. Válaszai nem 

mondatban történnek, egy-egy szóval reagál, néha értési zavar áll fenn. Segítséggel 

képes kapcsolatot teremteni. Tanult szavakat, ismerős mondatokat sok hibával 

lemásol, tollbamondás után sok hibával leír. Egyszerű kifejezéseket, szavakat 

emlékezetből több hibával ír le. 

 

Elégséges /2/: Olvasása zavart, alig érthető a tanult témakörökben: család, 

otthon, étkezés, időjárás, sport, szabadidő, iskola, természet, ünnepek. A lexikai anyag 
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nyelvtani ismereteit gyakorlás után segítséggel, sok hibával alkalmazza.  Csak 

segítséggel érti meg. Válaszolni is csak ismétléssel képes. Alig képes a 

kapcsolatteremtésre. Tanult szavakat, ismerős mondatokat sok hibával lemásol, 

tollbamondás után sok hibával leír. Egyszerű kifejezéseket, szavakat emlékezetből 

több hibával ír le. 

 

Elégtelen /1/: A tanuló nem teljesíti a továbbhaladás feltételeit. 

 

 

5. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltétele: KER szintben nem megadható.  

Cél: 6. évfolyam végére A1 szintű nyelvtudás 

 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról mintát követve önállóan egyszerű, írott szövegeket alkot. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/: Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért a tanult témában: 

család, otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, 

vásárlás, utazás, zene, egészséges életmód. Olvasása érthető, jól tagolt, az intonáció 

helyes, az artikuláció jó. Felkészülés után pontosan elmond rövid szövegeket. A lexikai 

anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás után helyesen alkalmazza. Kérdésre egész 

mondattal képes válaszolni. Kezdeményez, aktív. A szöveget pontosan visszaadja. 

Tanult szavakat, ismerős mondatokat hibátlanul lemásol, tollbamondás után helyesen 

leír. Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve írott szövegeket 

alkot. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal jól kommunikál. 

 

Jó /4/: Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért a tanult témában: család, 

otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, vásárlás, 

utazás, zene, egészséges életmód. Olvasása érthető, jól tagolt, az intonáció helyes, 

az artikuláció jó. Felkészülés után kevés hibával elmond rövid szövegeket. A lexikai 

anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás után kevés hibával alkalmazza. Kérdésre egész 

mondattal képes válaszolni. A szöveget kevés hibával visszaadja. Tanult szavakat, 

ismerős mondatokat egy-két hibával lemásol, tollbamondás után kevés hibával leír. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat kevés hibával ír, mintát követve kis 
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segítséggel írott szövegeket alkot. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kis segítséggel kommunikálni képes. 

 

Közepes /3/:  Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és segítséggel megért a tanult 

témában: család, otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, 

természet, vásárlás, utazás, zene, egészséges életmód. Olvasása akadozó. 

Felkészülés után sok hibával elmond rövid szövegeket. A lexikai anyag nyelvtani 

ismereteit gyakorlás után sok hibával alkalmazza. Kérdésre segítséggel képes 

válaszolni. A szöveget több hibával adja vissza. Tanult szavakat, ismerős mondatokat 

sok hibával másol le, tollbamondás után több hibával ír. Ismert témáról rövid, egyszerű 

mondatokat segítséggel ír, mintát követve sok segítséggel írott szövegeket alkot.  

 

Elégséges /2/: Olvasása zavart, alig érthető a tanult témakörökben: család, 

otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, vásárlás, 

utazás, zene, egészséges életmód. A lexikai anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás után 

segítséggel, sok hibával alkalmazza. Válaszolni csak ismétléssel képes. Alig képes a 

kapcsolatteremtésre. Tanult szavakat, ismerős mondatokat sok hibával másol le, 

tollbamondás után sok hibával ír le.  

 

Elégtelen /1/: A tanuló nem teljesíti a továbbhaladás feltételeit. 

 

6. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltételei A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket 

alkot. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/: Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért a tanult témában: 

család, otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, 

vásárlás, utazás, zene, egészséges életmód. Olvasása érthető, jól tagolt, az intonáció 

helyes, az artikuláció jó. Felkészülés után pontosan elmond rövid szövegeket. A lexikai 

anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás után helyesen alkalmazza. Kérdésre egész 

mondattal képes válaszolni. Kezdeményez, aktív. A szöveget pontosan visszaadja. 

Tanult szavakat, ismerős mondatokat hibátlanul lemásol, tollbamondás után helyesen 
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leír. Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve írott szövegeket 

alkot. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal jól kommunikál. 

 

Jó /4/: Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért a tanult témában: család, 

otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, vásárlás, 

utazás, zene, egészséges életmód. Olvasása érthető, jól tagolt, az intonáció helyes, 

az artikuláció jó. Felkészülés után kevés hibával elmond rövid szövegeket. A lexikai 

anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás után kevés hibával alkalmazza. Kérdésre egész 

mondattal képes válaszolni. A szöveget kevés hibával visszaadja. Tanult szavakat, 

ismerős mondatokat egy-két hibával lemásol, tollbamondás után kevés hibával leír. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat kevés hibával ír, mintát követve kis 

segítséggel írott szövegeket alkot. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kis segítséggel kommunikálni képes. 

 

Közepes /3/:  Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és segítséggel megért 

a tanult témában: család, otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, 

szabadidő, természet, vásárlás, utazás, zene, egészséges életmód. Olvasása 

akadozó. Felkészülés után sok hibával elmond rövid szövegeket. A lexikai anyag 

nyelvtani ismereteit gyakorlás után sok hibával alkalmazza. Kérdésre segítséggel 

képes válaszolni. A szöveget több hibával adja vissza. Tanult szavakat, ismerős 

mondatokat sok hibával másol le, tollbamondás után több hibával ír. Ismert témáról 

rövid, egyszerű mondatokat segítséggel ír, mintát követve sok segítséggel írott 

szövegeket alkot.  

 

Elégséges /2/: Olvasása zavart, alig érthető a tanult témakörökben: család, 

otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, vásárlás, 

utazás, zene, egészséges életmód. A lexikai anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás után 

segítséggel, sok hibával alkalmazza. Válaszolni csak ismétléssel képes. Alig képes a 

kapcsolatteremtésre. Tanult szavakat, ismerős mondatokat sok hibával másol le, 

tollbamondás után sok hibával ír le.  

 

Elégtelen /1/: A tanuló nem teljesíti a továbbhaladás feltételeit. 

 

7. évfolyam 

 

A1-A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét 

információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. 

Leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott 

szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat ír hétköznapi, őt érintő témákról. 



146 

 

  

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/: Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért a tanult témában: 

család, otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, 

állatok, ünnepek, város, vásárlás, utazás, pihenés, fantázia és valóság, zene, 

egészséges életmód, tudomány, technika, média. Olvasása érthető, jól tagolt, az 

intonáció helyes, az artikuláció jó. Felkészülés után pontosan elmond rövid 

szövegeket. Az egyre bővülő lexikai anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás után 

helyesen alkalmazza. Kérdésre egész mondattal, akár összetett mondattal képes 

válaszolni. Kezdeményez, aktív. A szöveget pontosan visszaadja. Tanult szavakat, 

ismerős mondatokat hibátlanul lemásol, tollbamondás után helyesen leír. Ismert 

témáról rövid, egyszerű mondatokat hibátlanul ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot. Egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal jól kommunikál. 

 

Jó /4/: Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért a tanult témában: család, 

otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, állatok, 

ünnepek, város, vásárlás, utazás, pihenés, fantázia és valóság, zene, egészséges 

életmód, tudomány, technika, média. Olvasása érthető, jól tagolt, az intonáció helyes, 

az artikuláció jó. Felkészülés után kevés hibával elmond rövid szövegeket. A lexikai 

anyag nyelvtani ismereteit  gyakorlás után kevés hibával alkalmazza. Kérdésre egész 

mondattal képes válaszolni. A szöveget kevés hibával visszaadja. Tanult szavakat, 

ismerős mondatokat egy-két hibával lemásol, tollbamondás után kevés hibával leír. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat kis hibával ír, mintát követve kis 

segítséggel írott szövegeket alkot. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikálni képes. 

 

Közepes /3/: Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és segítséggel megért a tanult 

témában: család, otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, 

természet, állatok, ünnepek, város, vásárlás, utazás, pihenés, fantázia és valóság, 

zene, egészséges életmód, tudomány, technika, média. Olvasása akadozó. 

Felkészülés után sok hibával elmond rövid szövegeket. A lexikai anyag nyelvtani 

ismereteit gyakorlás után sok hibával alkalmazza. Kérdésre segítséggel képes 

válaszolni. A szöveget több hibával adja vissza. Tanult szavakat, ismerős mondatokat 

sok hibával másol le, tollbamondás után több hibával ír. Ismert témáról rövid, egyszerű 

mondatokat segítséggel ír, mintát követve sok segítséggel írott szövegeket alkot.  

 

Elégséges /2/: Olvasása zavart, alig érthető a tanult témakörökben: család, 

otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, állatok, 

ünnepek, város, vásárlás, utazás, pihenés, fantázia és valóság, zene, egészséges 

életmód, tudomány, technika, média. A lexikai anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás 

után segítséggel, sok hibával alkalmazza.  Csak segítséggel érti meg. Válaszolni 

is csak ismétléssel képes. Alig képes a kapcsolatteremtésre. Tanult szavakat, ismerős 
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mondatokat sok hibával másol le, tollbamondás után sok hibával leír. Egyszerű 

kifejezéseket, szavakat emlékezetből több hibával ír le. 

 

Elégtelen /1/: A tanuló nem teljesíti a továbbhaladás feltételeit. 

 

8. évfolyam 

 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét 

információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet 

mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott 

szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/: Bővülő szókinccsel hosszabb szövegeket elolvas és megért a tanult 

témában: család, otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, 

természet, állatok, ünnepek, város, vásárlás, utazás, pihenés, fantázia és valóság, 

zene, egészséges életmód, tudomány, technika, média. Olvasása érthető, jól tagolt, 

az intonáció helyes, az artikuláció jó. Felkészülés után pontosan elmond rövid 

szövegeket. Az egyre bővülő lexikai anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás után 

helyesen alkalmazza. Kérdésre egész mondattal, akár összetett mondattal képes 

válaszolni. Kezdeményez, aktív. A szöveget pontosan visszaadja. Tanult szavakat, 

ismerős mondatokat hibátlanul lemásol, tollbamondás után helyesen leír. Összefüggő 

mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi őt érintő témáról. Egyszerű nyelvi 

eszközökkel, bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal jól kommunikál. 

 

Jó /4/: Bővülő szókinccsel hosszabb szövegeket elolvas és megért a tanult témában: 

család, otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, 

állatok, ünnepek, város, vásárlás, utazás, pihenés, fantázia és valóság, zene, 

egészséges életmód, tudomány, technika, média. Olvasása érthető, jól tagolt, az 

intonáció helyes, az artikuláció jó. Felkészülés után kevés hibával elmond rövid 

szövegeket. A lexikai anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás után kevés hibával 

alkalmazza. Kérdésre egész, akár összetett mondattal is képes válaszolni. A szöveget 

kevés hibával visszaadja. Tanult szavakat, ismerős mondatokat egy-két hibával 

lemásol, tollbamondás után kevés hibával leír. Kevés segítséggel összefüggő 

mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi őt érintő témáról. Egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikálni képes. 
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Közepes /3/: Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és segítséggel megért a tanult 

témában: család, otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, 

természet, állatok, ünnepek, város, vásárlás, utazás, pihenés, fantázia és valóság, 

zene, egészséges életmód, tudomány, technika, média. Olvasása akadozó. 

Felkészülés után sok hibával elmond rövid szövegeket. A lexikai anyag nyelvtani 

ismereteit gyakorlás után sok hibával alkalmazza. Kérdésre segítséggel képes 

válaszolni. A szöveget több hibával adja vissza. Tanult szavakat, ismerős mondatokat 

sok hibával másol le, tollbamondás után több hibával ír. Ismert témáról rövid, egyszerű 

mondatokat segítséggel ír, mintát követve sok segítséggel írott szövegeket alkot.  

 

Elégséges /2/: Olvasása zavart, alig érthető a tanult témakörökben: család, 

otthon, étkezés, időjárás, öltözködés, sport, iskola, szabadidő, természet, állatok, 

ünnepek, város, vásárlás, utazás, pihenés, fantázia és valóság, zene, egészséges 

életmód, tudomány, technika, média. A lexikai anyag nyelvtani ismereteit gyakorlás 

után segítséggel, sok hibával alkalmazza.  Csak segítséggel érti meg. Válaszolni 

is csak ismétléssel képes. Alig képes a kapcsolatteremtésre. Tanult szavakat, ismerős 

mondatokat sok hibával másol le, tollbamondás után sok hibával leír. Egyszerű 

kifejezéseket, szavakat emlékezetből több hibával ír le. 

 

Elégtelen /1/: A tanuló nem teljesíti a továbbhaladás feltételeit. 

 

Az Élő idegen nyelv értékelési rendszerének fő célkitűzése a motiváció fenntartása és 

az idegen nyelv használatára való biztatás. Kiemelt fontosságú a helyes önértékelés 

és az objektív, korrekt társas értékelés kialakítása, valamint a megnevezett értékelési 

típusok folyamatos fejlesztése az életkor előrehaladtával. 

A jeggyel történő osztályzásoknál, az írásbeli témazáró dolgozatok piros színnel 

vannak kiemelve, a tanulmányi átlagba 200%-osan számítanak. (A Kréta rendszerben 

piros színnel jelenik meg.) Az írásbeli feleletek, a szóbeli feleletek, írásbeli 

röpdolgozatok, az órai munka, projektmunka, gyakorlati munka, beszámoló 100%-ot 

érnek, míg a beadandó házi dolgozatok 50%-ot, a házi feladatok 1%-ot tesznek ki a 

tanulmányi átlagban. 

 

Az írásbeli feleletek és az írásbeli témazáró dolgozatok egységes pontozási 

rendszere: 

 

Írásbeli témazáró dolgozat  Érdemjegy  Írásbeli röpdolgozat 

90-100%  jeles (5)  90-100% 

80-89%  jó (4)   80-89% 

60-79%  közepes (3)  65-79% 

40-59%  elégséges (2) 50-64% 

0-39%  elégtelen (1)  0-49% 
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Az idegen nyelv tanítása során kulcsfontosságú a motiváció kialakítása és fenntartása. 

A különböző projektek a tanulási nehézséggel küszködő tanulóknak is lehetőséget 

biztosítanak képességeik kibontakoztatására, hiszen a projektek multi-

diszciplinaritása és kooperatív jellege által a diákok egyéb kompetenciái is előtérbe 

kerülhetnek, mindamellett, hogy világlátásuk is nagyban szélesedik. 

A 21. század iskolájának elengedhetetlen része a digitális oktatás, amelyből kifolyólag 

a digitális tanórák mellett, az online tesztelés is megjelenik mint értékelési forma. 

(Socrative, Kahoot, Redmenta, Digiteszt, Quizlet stb…) 

Az értékelés során a sajátos nevelési igényű (SNI), illetve BTM-es tanulók szakértői 

véleményében foglalt javaslatok szerint járunk el. 

 

Idegen nyelvi szóbeli vizsga 

 

Az idegen nyelven való szóbeli megnyilvánulásra, meglévő tudásuk összefüggő, 

életszerű bemutatására, a tanulóknak a mindennapokban kevés lehetőségük adódik. 

A kompetenciamérés, a versenyfeladatok egyaránt az íráskészség mérésére fektetik 

a hangsúlyt. Munkaközösségünk célul tűzte ki, hogy a éles vizsgahelyzetek előtt 

(nyelvvizsga, felvételi vizsga) a tanulóknak lehetőséget biztosít - az órai szóbeli 

feleletek mellett - egy átfogóbb, komplexebb szóbeli vizsgára biztonságos 

környezetben. A vizsga a tanév végi szummatív mérésnek felel meg. 

A pontos időpont és helyszín minden tanévben az éves munkatervben rögzítettek 

alapján kerül kiválasztásra. 

A vizsga kritériumai minden tanév elején kihirdetésre kerülnek. 

 

A vizsga két részből áll: 

– önálló témakifejtés (200% értékű jegy) 

– szituáció (200% értékű jegy) 

 

A vizsgabizottság tagjai: az adott csoportot tanító nyelvtanár (vizsgáztató) és egy 

nyelvtanár vagy intézményvezető vagy intézményvezető helyettes. 

 

A fentiek alapján az egyes évfolyamokon a következő témákból adnak számot a 

tanulók május első felében: 

 

6. évfolyam 

Angol    Német 

My family   Meine Familie 

Place of living  Unser Haus 

Animals   Mein Lieblingstier 

Holiday and traveling Meine Essgewohnheiten 
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7. évfolyam 

Angol    Német 

My family   Meine Familie 

My home, housework Unser Haus 

Holidays and traveling Mein Tagesablauf 

Meals Balatonkenese 

Free time, entertainment Unsere Clique 

 

8. évfolyam 

Angol    Német 

My life, my family  Meine Familie und ich 

Place of living  Unser Haus 

Free time, hobbies  Freizeit, Hobby 

A famous person, my hero Mein bester Freund 

Nature, environment Umweltschultz 

 

A vizsga forgatókönyve: 

 

1. Ráhangolódó beszélgetés (felkészülési idő nélkül, nem számít a végső 

értékelésbe) 

2. Húzott témakör kifejtése rövid felkészülési idő után (kb. 2 perc) 

3. Húzott szituáció eljátszása a vizsgáztatóval (kb. 1-2 perc) 

 

A vizsga értékelési szempontjai: 

 

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 2  

(kevés hiba/sok hiba/értékelhetetlen) 

Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd 

folyamatossága) 

3  

(nagyon jó/megfelelő/ 

elfogadható/értékelhetetlen) 

Szókincs (terjedelme és használatának 

változatossága) 

3  

(nagyon jó/ elfogadható/ 

szegényes/értékelhetetlen) 

Stílus (a beszédhelyzethez igazodó 

nyelvhasználat) 

2 

(megfelelő/elfogadható/nem megfelelő) 

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek 

megfelelő feladatmegoldás) 

3 

(eléri a célt/részben eléri/épphogy 

eléri/nem éri el) 
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A vizsga pontozása: 

 

80-100%  13-10 pont  jeles 

60-79%  9-7 pont  jó 

40-59%  6-5 pont  közepes 

25-39%  4-3 pont  elégséges 

0-24%   2-0 pont  elégtelen 

 

Történelem 

 
A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Közvetlen szóbeli ellenőrzés a feleltetés, javasolt havonta legalább egy 

alkalommal 

- Az írásbeli nehézségekkel küzdő tanulók számára javasolt az írásbeli 

számonkérés kiváltása szóbelire 

- Kutatómunka, gyűjtőmunka (újság, könyvek, internet stb.) témájának 

ismertetése szóban 

- Forráselemzés szóban 

- Szituációs játékok 

- Grafikonok, diagramok, táblázatok elemzése 

- Térképismeret 

- Tanult évszámok számonkérése 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Vaktérkép kitöltésének értékelése érdemjeggyel 

- Munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

- Témazáró feladatlapok 

- Félévkor, év végén összegző, számonkérő feladatlapok 

- Írásbeli számonkérés egy-egy témában röviden, néhány kérdés alapján 

- Tanult évszámok számonkérése írásban 

- Tanult személyek, események, összefüggések számonkérése írásban 

- Forráselemzés írásban 

- Tanult évszámok, események számonkérése írásban 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 
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- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy zöld tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor feladatlapos ellenőrzést kell alkalmazni, amelyet követően 

külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását,  történelmi gondolkodását és tudásuk 

gyakorlati alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel történik. 

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más     

információszerzési képességének szintje; 

 – Eszközhasználatuk szintje; 

 – Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

 – Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

 – Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

 – Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

 – Ismereteik alkalmazásának szintje; 

 – Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

 – Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

 – A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük. 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 

a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 
A 5. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

- Az egyetemes emberi értékek elfogadása az őskori, ókori, középkori egyetemes 

és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével.  

- A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes 

megélése. 

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

munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 

azonosítása. 

- Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak felidézése. 
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- A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak 

és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás 

kialakulását. 

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

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 

értékeli. 

- Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján 

tudjuk megkülönböztetni. 

- Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott 

szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 

mindennapokat.  

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

tényezők együttesen befolyásolják. 

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

közösségek létfenntartását. 

- Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés 

és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

- Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

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

közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául 

szolgálnak. 

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

esetben összekapcsolódnak. 

- Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása 

során. 

- Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket 

felismerni. 

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

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

elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek 

jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. 

- Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 

szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

- Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk 

rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

- Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

- Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett 

ismereteiről, és kiselőadást tartani. 
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- Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez 

alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 

esemény időpontját. 

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

helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség 

topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és 

számítani történelmi térképen. 

- Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére. 

 

Értékelés 

 

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Alkalmazza a tanult definíciókat. 

Problémamegoldó gondolkodása kiváló. 

 

Jó /4/: ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. 

 

Közepes /3/: ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.  

 

Elégséges /2/: ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Az általános 

történelmi fogalmakat csak minimális szinten ismeri.  

 

Elégtelen /1/: ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 
6. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

- Az egyetemes emberi értékek elfogadása kora újkori és újkori egyetemes és 

magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, 

a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. 

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

munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 

azonosítása. 

- Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak felidézése. 
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- A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak 

és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás 

kialakulását. 

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

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 

értékeli. 

- Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján 

tudjuk megkülönböztetni. 

- Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott 

szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 

mindennapokat.  

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

tényezők együttesen befolyásolják. 

- Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés 

és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

- Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

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

esetben összekapcsolódnak. 

- Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása 

során. 

- Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket 

felismerni. 

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

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

elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek 

jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. 

- Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 

szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

- Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk 

rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

- Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

- Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett 

ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

- Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

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

helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség 

topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és 

számítani történelmi térképen. 

- Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére. 
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Értékelés 

 

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Alkalmazza a tanult definíciókat. 

Problémamegoldó gondolkodása kiváló. 

 

Jó /4/: ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. 

 

Közepes /3/: ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.  

 

Elégséges /2/: ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Az általános 

történelmi fogalmakat csak minimális szinten ismeri.  

 

Elégtelen /1/: ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 
A 7. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

– Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti 

azonosságtudat kialakulása. 

– A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések 

felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) 

és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, 

megítélése. 

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

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

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

fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, 

fejlődését. 

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

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 

értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

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

korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 
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– Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, 

évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben 

és időben eltérő fontosabb történelmi események között, különös tekintettel 

azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

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

és vallási körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő 

kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

– Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó 

szellemi mozgalmak és dokumentumok. 

– Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette 

területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került 

kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar nemzetiségű él a 

szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet tagjainak tekintendők. 

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

emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

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

példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból. 

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

legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket 

felismerni. 

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

megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

– Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, 

eseményeket és kulcsszavakat. 

– Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű 

következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző 

médiumok anyagából. 

– Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

– Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat 

gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. 

– Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett 

ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

– Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

– Használja a történelmi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális 

eszközöket. 

 

Értékelés 

 

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Alkalmazza a tanult definíciókat.  
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Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Társai számára beszámolót készít önállóan, 

azt be is mutatja. Érdeklődő, az órákon aktív. 

 

Jó /4/: ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. Kis 

segítséggel beszámolót készít, amit be is tud mutatni társai számára. Órákon 

aktivizálható, a munkába könnyen bevonható. 

 

Közepes /3/: ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni. Házi dolgozatot készít az adott 

témában, amit illusztrál is. 

 

Elégséges /2/: ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Az általános 

történelmi fogalmakat csak minimális szinten ismeri.  

 

Elégtelen /1/: ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 
A 8. évfolyam végére alakuljon ki a tanulókban: 

– A modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti 

azonosságtudat kialakulása. 

– A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések 

felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) 

és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, 

megítélése. 

– A modernkori emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 

azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

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

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 

értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

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

főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

– Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. Legyen 

képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és 

egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 

– Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, 

évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben 
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és időben eltérő fontosabb történelmi események között, különös tekintettel 

azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

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

és vallási körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő 

kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

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

példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból. 

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

betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget. 

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

legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket 

felismerni. 

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

megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

– Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, 

eseményeket és kulcsszavakat. 

– Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű 

következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző 

médiumok anyagából. 

– Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

– Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat 

gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. 

– Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a 

reklám és médiapiac jellegzetességeit. 

– Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett 

ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

– Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

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

diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit. 

– Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat 

és kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát. 

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

illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli 

megtakarítási lehetőségeket. 

 

Értékelés: 

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Alkalmazza a tanult definíciókat.  

Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Társai számára beszámolót készít önállóan, 

azt be is mutatja. Érdeklődő, az órákon aktív. 
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Jó /4/: ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen  

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. Kis 

segítséggel  beszámolót készít, amit be is tud mutatni társai számára. Órákon 

aktivizálható, a munkába  könnyen bevonható. 

 

Közepes /3/:    ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni. Házi dolgozatot készít az 

adott témában,amit illusztrál is. 

 

Elégséges /2/: ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, ám rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Az általános 

történelmi fogalmakat csak minimális szinten ismeri.  

 

Elégtelen /1/: ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

Hon-és népismeret – 6. évfolyam 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

2. A szóbeli számonkérés formái 

- Közvetlen szóbeli ellenőrzés a feleltetés, javasolt havonta legalább egy 

alkalommal 

- Az írásbeli nehézségekkel küzdő tanulók számára javasolt az írásbeli 

számonkérés kiváltása szóbelire 

- Kutatómunka, gyűjtőmunka (újság, könyvek, internet stb.) témájának 

ismertetése szóban 

- Forráselemzés szóban 

- Szituációs játékok 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- (ha van) munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

- Forráselemzés írásban 

- Ellenőrző feladatsorok 

- Otthoni kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a tanulási 

motivációt élénkítő feladatok 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 
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- Érdemjeggyel történő értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően alkalmazható (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy zöld tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor értékeljük a tanulók tényismereti tudását. Az értékelés szóban 

vagy írásban érdemjeggyel történik.  

 

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más     

információszerzési képességének szintje; 

 – Eszközhasználatuk szintje; 

 – Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

 – Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

 – Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

 – Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

 – Ismereteik alkalmazásának szintje; 

 – Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

 – Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 

a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 
A 6. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

- Elsajátítja a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat.  

- Segíti a közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását.  

- Megismeri a magyar népi kultúra értékeit.  

- Megérti, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért 

ismerete az általános műveltség része. 
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- Tudatosul a tanulóban a nemzeti önismeret, nemzettudat, a tevékeny 

hazaszeretetet. 

- Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, 

kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését.  

 

Értékelés 

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Érti és alkalmazza a tanult 

definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Ismeri a hon- és népismeret által 

a kulturális örökségünket, a magyar népi kultúra értékeit. Társai számára beszámolót 

készít önállóan, azt be is mutatja. Érdeklődő, az órákon aktív. 

 

Jó /4/: ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. A tanult 

kulturális hon- és népismereti információkat kis hibával ismeri. Kis segítséggel 

beszámolót készít, amit be is tud mutatni társai számára. Órákon aktivizálható, a 

munkába könnyen bevonható. 

 

Közepes /3/:    ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni. A tanult általános 

folyamatokat hiányosan ismeri, azokat tanári segítséggel tudja a konkrét területekre 

értelmezni. Házi dolgozatot készít az adott témában, amit illusztrál is. 

 

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a  továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Házi 

dolgozatokat segítséggel készít. 

 

Elégtelen /1/:    ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

Állampolgári ismeretek – 8. évfolyam 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Közvetlen szóbeli ellenőrzés a feleltetés, javasolt havonta legalább egy 

alkalommal 
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- Az írásbeli nehézségekkel küzdő tanulók számára javasolt az írásbeli 

számonkérés kiváltása szóbelire 

- Kutatómunka, gyűjtőmunka témájának ismertetése szóban 

- Forráselemzés szóban 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- (ha van) munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

- Forráselemzés írásban 

- Ellenőrző feladatsorok 

- Otthoni kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a tanulási 

motivációt élénkítő feladatok 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően alkalmazható (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy zöld tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor értékeljük a tanulók tényismereti tudását. Az értékelés szóban 

vagy írásban érdemjeggyel történik.  

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más     

információszerzési képességének szintje; 

 – Eszközhasználatuk szintje; 

 – Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

 – Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

 – Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

 – Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

 – Ismereteik alkalmazásának szintje; 

 – Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

 – Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 
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Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 

a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 
A 8. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

- Megismeri a társadalom legalapvetőbb intézményét (család). 

- Megismeri települését, a lakóhelyének kulturális értékeit. 

- Megismeri az intézmények szervezeti működését.  

- Kialakul a nemzeti identitástudat.  

- Megismeri a haza iránti kötelezettségeket.  

- A nemzeti/etnikai jogok ismerete.  

- Jártasság szerzése a mindennapi életben való tájékozódáshoz. 

 

Értékelés 

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Érti és alkalmazza a tanult 

definíciókat a társadalmi szerveződésre vonatkozóan. Problémamegoldó 

gondolkodása kiváló. Társai számára beszámolót készít önállóan, azt be is mutatja. 

Érdeklődő, az órákon aktív. 

 

Jó /4/: ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. A tanult 

információkat kis hibával ismeri. Kis segítséggel beszámolót készít, amit be is tud 

mutatni társai számára. Órákon aktivizálható, a munkába könnyen bevonható. 

 

Közepes /3/:    ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni. A tanult általános 

folyamatokat hiányosan ismeri, azokat tanári segítséggel tudja a konkrét területekre 

értelmezni. Házi dolgozatot készít az adott témában, amit illusztrál is. 

 

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a  továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Házi 

dolgozatokat segítséggel készít. 
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Elégtelen /1/:    ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

Dráma és színház – 7. évfolyam: 
 
A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

3. A szóbeli számonkérés formái 

- Közvetlen szóbeli ellenőrzés a feleltetés, javasolt havonta legalább egy 

alkalommal 

- Az írásbeli nehézségekkel küzdő tanulók számára javasolt az írásbeli 

számonkérés kiváltása szóbelire 

- Kutatómunka, gyűjtőmunka (újság, könyvek, internet stb.) témájának 

ismertetése szóban 

- Forráselemzés szóban 

- Szituációs játékok 

- Nem verbális kommunikációs játékok 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Forráselemzés írásban 

- Ellenőrző feladatsorok 

- Otthoni kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a tanulási 

motivációt élénkítő feladatok 

 

 
Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően alkalmazható (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy zöld tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 



166 

 

  

témakörök lezárásakor értékeljük a tanulók tényismereti tudását. Az értékelés szóban 

vagy írásban érdemjeggyel történik.  

 

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más     

információszerzési képességének szintje; 

 – Eszközhasználatuk szintje; 

 – Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

 – Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

 – Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

 – Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

 – Ismereteik alkalmazásának szintje; 

 – Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

 – Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 

a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 
A 7. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

- Felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit; a 
tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit. 

- Felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat. 
- Kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat. 
- Az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat. 
- Koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között 

tevékenységeit. 
- Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatokat alkalmaz.  
- A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit értelmezi. 
- Adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit. 

 
 
Értékelés 

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Érti és alkalmazza a tanult 

definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Ismeri és alkalmazza a 

dramaturgia alapjait. Műalkotások feldolgozásának ismerete megfelelő. Társai 

számára beszámolót készít önállóan, azt be is mutatja. Érdeklődő, az órákon aktív. 
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Jó /4/: ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. A tanult 

dramaturgiai ismereteket kis hibával alkalmazza/ismeri. Kis segítséggel beszámolót 

készít, amit be is tud mutatni társai számára. Órákon aktivizálható, a munkába 

könnyen bevonható. 

 

Közepes /3/:    ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni. A tanult általános 

folyamatokat hiányosan ismeri, azokat tanári segítséggel tudja a konkrét területekre 

értelmezni. Házi dolgozatot készít az adott témában, amit illusztrál is. 

 

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a  továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Házi 

dolgozatokat segítséggel készít. 

 

Elégtelen /1/:    ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

Környezetismeret 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Gyűjtőmunka   

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók kék színes ceruzával javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 
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A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor feladatlapos ellenőrzést kell alkalmazni, amelyet követően 

külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását, gondolkodását, a 

természettudományos ismeretszerzés és -feldolgozását és tudásuk gyakorlati 

alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel történik. 

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más     

információszerzési képességének szintje; 

 – Eszközhasználatuk szintje; 

 – Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

 – Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

 – Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

 – Problémát felismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

 – Ismereteik alkalmazásának szintje; 

 – Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

 – Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

 – A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük. 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 

a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 
A 3. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

– bemutatja és felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és 

mérhető tulajdonságokat; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; 

– adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken 

megfigyeléseket végez; 

– adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, 

csoportosít; 

– időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez; 

– megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait 

szóban, rajzban, írásban rögzíti, megfogalmazza; 

– tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

– a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 

– feladatvégzés során társaival együttműködik. 

– felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai közötti 

összefüggéseket; 
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– megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az 

évszakokat, ismeri ezek időtartamát, relációit;  

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például víz 

körforgása, emberi élet szakaszai, növények csírázása, növekedése); 

– az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti, és az 

adatokból következtetéseket von le; 

– megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a folyamat 

ciklikus jellegét; 

– megnevezi az ember életszakaszait; 

– analóg és digitális óráról leolvassa a pontos időt. 

– a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít és leolvas; 

– az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;  

– tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és 

térképpel. Az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;  

– felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket. 

Ezeket terepasztalon vagy saját készítésű modellen előállítja; 

– felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit; 

– domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését; 

– példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt 

hatását. Felismeri a természetvédelem jelentőségét; 

– felismeri, mely anyagok szennyezhetik környezetünket a mindennapi életben, mely 

szokások vezetnek környezetünk károsításához. Egyéni és közösségi 

környezetvédelmi cselekvési formákat ismer meg és gyakorol közvetlen 

környezetében; 

– elsajátít olyan szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a károsítások 

megelőzésére irányulnak;  

– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 

– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi 

szervezet egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat 

igyekszik betartani; 

– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen 

hatással van a környezet az egészségére.  

– felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, 

szerepét;  

– ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek 

megelőzésének alapvető módjait. 

 

Értékelés  

 

Jeles /5/:     ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, 

tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Érti és alkalmazza a tanult 

definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Érdeklődő, az órákon aktív. 
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Jó /4/:    ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. A tanult 

általános folyamatokat kis hibával ismeri, azokat kis segítséggel alkalmazni tudja.  

Órákon aktivizálható, a munkába könnyen bevonható. 

 

Közepes /3/:    ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni. A tanult általános 

folyamatokat hiányosan ismeri, azokat tanári segítséggel tudja a konkrét területekre 

értelmezni.  

 

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a  továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Elégtelen /1/:    Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló 

feladatvégzésre. Az általános környezetismereti fogalmakat csak minimális szinten 

ismeri, azokat tanári segítséggel is csak nehezen tudja értelmezni.  

 
 A 4. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, 

algoritmus alapján a részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek 

szerepe a növény életében; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus 

alapján a részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az 

állat életében; 

– felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat. 

tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

– a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti; 

– a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 

– feladatvégzés során társaival együttműködik 

– ismeri és használja az életkorának megfelelő térbeli relációs szókincset; 

– megnevezi és iránytű segítségével megállapítja a fő- és mellékvilágtájakat, 

irányokat ad meg viszonyítással; 

– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, 

útvonalak, államhatárok; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós. 

– ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb 

jellemzőit; 

– felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt; 

– tevékenységeinek tapasztalatait szóban, rajzban, írásban rögzíti. 

– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 
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– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi 

szervezet egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat 

igyekszik betartani; 

– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen 

hatással van a környezet az egészségére. 

 

Értékelés: 

 

Jeles /5/:           ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, 

tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Érti és alkalmazza a tanult 

definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Ismeri és érti a tanult 

kifejezéseket. Képes más tantárgyból szerzett ismeretek bevonására. Aktív, 

érdeklődő. 

 

Jó /4/ :               ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói 

bemagoltak. A korábban tanult általános fogalmakat értelmezni tudja, kis segítséggel 

önálló megállapításokat tesz, következtetéseket von le. Kis segítséggel képes más 

órákon szerzett ismereteit is felhasználni. Az órai munkába könnyen bevonható. 

  

Közepes /3/:    ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.  Már ismert általános 

fogalmakat hiányosan ismeri, azokat tanári segítséggel képes konkrét területekre 

nézve értelmezni, az órai munkába bevonható, érdeklődése változó. 

 

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a  tovább haladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. A 

korábban tanult általános fogalmakat minimális szinten ismeri, azokat csak tanári 

segítséggel tudja a konkrét területre értelmezni. Térben nehezen tájékozódik.  Az órán 

nehezen aktivizálható, érdeklődése változó. 

 

Elégtelen /1/:    ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 
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Természettudomány 

A természettudományi tantárgyak tanulásának fontos feladata a természetről és az 

emberről, a kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges 

életmódjának és környezettudatos magatartásának alakítása. 

Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek 

tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, 

rögzíteni, értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes 

eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában 

és az együttműködésben. 

Általános értékelési szempontok 

 – Milyen mértékű önállósággal használja a megismerési algoritmusokat? 

 – Képes-e a megismert tények, jelenségek, folyamatok elemzésére, az oksági 

összefüggések felismerésére, példákkal történő illusztrálására? 

 – Tudja-e megszervezett ismereteit csoportosítani, rendszerezni? Helyesen látja–e a 

hierarchikus kapcsolatokat? 

 – Milyen szinten képes ismereteinek alkalmazására, mindennapokban való 

hasznosítására? 

 – Elsajátított-e megfelelő szintű önállóságot a megfigyelések, vizsgálódások, 

kísérletek végzésében és az eszközök balesetmentes használatában? 

– Miként tud önállóan ismereteket szerezni, és társaival együttműködve dolgozni? 

– Hogyan képes használni az info–kommunikációs eszközöket az ismeretszerzés 

folyamatában? 

 – Rendelkezik-e az értő és kritikai olvasás megfelelő szintjével? 

 – Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet, az 

egészségvédelem és a permanens önművelődés igénye?  

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül  

 

1. A szóbeli értékelés alapjai lehetnek még: 

- Kiselőadás, poszter ismertetése  

- Egyszerű kísérletek bemutatása 

- Önálló gyűjtés, kutatómunka, projekt bemutatása 

 

2. Írásbeli értékelés alapjai lehetnek még: 

- Egyszerű kísérletek végzése, tapasztalatok rögzítése rajzban/írásban 

- Térképvázlat készítése 

- Munkafüzet feladatai 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 
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- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy kék tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor feladatlapos ellenőrzést alkalmazunk, amelyet követően külön 

értékeljük a tanulók tényismereti tudását, természettudományos gondolkodását és 

tudásuk gyakorlati alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel 

történik. 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 

a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 

Az 5. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

 

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

felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás 

szempontjából  

- Ismerje hazánk termesztett növényeit, a házban és ház körül élő állatait. Értse 

az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-

szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti 

összefüggéseket. 

- Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú 

térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. 

- Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 

környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási 

szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.  
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- Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, 

illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, 

következtetéséket levonni. 

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

segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, 

ismeretfeldolgozási módszerei. 

- Felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, 

megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

- Felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, 

ismeri azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és 

mesterséges környezetre gyakorolt hatásukat; 

- Önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle 

fizikai paraméterek meghatározására; 

- Felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit 

az élő és élettelen környezet elemein; 

- Tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

- Meghatározza az irányt a valós térben; 

- Érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

- Tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

- Komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

- Tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

- Tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros 

hatásokkal járhat. 

 

Értékelés 

Jeles (5) ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, 

érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. A szaknyelvet 

használva fogalmaz, lényegre mutatóan definiál. Önállóan használja a megismerési 

algoritmusokat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Ismeri és érti a környezet - 

szervezet - életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti 

összefüggéseket, ezeket alkalmazni tudja hazánk termesztett növényei, a házban és 

ház körül élő állatai esetében. Térbeni tájékozódása pontos, a tájékozódáshoz 

használt fogalmakat ismeri, használja. Képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, 

méréseket önállóan, illetve csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat 

rögzíteni, következtetéséket levonni. Saját ismeretfeldolgozási módszerrel házi 

dolgozatot készít. Érdeklődő, az órákon aktív. 
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Jó (4), ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt kis 

segítséggel alkalmazni is képes. Apróbb bizonytalansággal fogalmaz, használja a 

szaknyelvet, kis hibával definiál. Kis segítséggel használja a megismerési 

algoritmusokat. Problémamegoldó gondolkodása megfelelő. Kis segítséggel érti és 

értelmezi a környezet - szervezet - életmód, valamint a szervek felépítése és 

működése közötti összefüggéseket, ezeket alkalmazni tudja hazánk termesztett 

növényei, a házban és ház körül élő állatai esetében. Térbeni tájékozódása megfelelő, 

a tájékozódáshoz használt fogalmakat ismeri, használja. Képes egyszerű kísérleteket, 

megfigyeléseket, méréseket csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat 

rögzíteni, következtetéséket levonni. A témához kapcsolódóan rövid házi dolgozatokat 

képes elkészíteni. Könnyen aktivizálható, érdeklődő. 

Közepes (3), ha a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával 

eleget tesz, a nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul, ismeretei 

felszínesek, kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani 

feladatát. A megismerési algoritmusokat nevelői segítséggel használja, a tanult 

összefüggéseket csak segítséggel képes alkalmazni. A tantervben szereplő élőlények 

és a térképismeret tekintetében hiányosságai vannak, házi dolgozatot csak irányítás 

mellett képes elkészíteni. Képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket 

csoportban biztonságosan elvégezni. 

Elégséges (2), ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz 

csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Rövid válaszokat ad, fogalmakat nem ért, gyakorlatban képtelen önálló 

feladatvégzésre. A megismerési algoritmusokat jelentős nevelői segítséggel 

használja, a tanult összefüggéseket segítséggel sem képes alkalmazni. A tantervben 

szereplő élőlények és a térképismeret tekintetében hiányosságai vannak, csak a 

minimum szinten ismeri. Házi dolgozatot csak irányítás mellett, a másolás szintjén 

képes készíteni. Képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket csoportban 

biztonságosan elvégezni 

Elégtelen (1) ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

jártassággal. 

 

A 6. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

 

- Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 

- Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és 

okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg 

az egészséges életvitel szokásrendszere. 



176 

 

  

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

élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való 

megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és segítőkész. 

- Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit. Értse az élő és élettelen 

környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, 

valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. 

- Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére. 

- Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 

környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási 

szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.  

- Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, 

illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, 

következtetéséket levonni. 

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

segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, 

ismeretfeldolgozási módszerei. 

- Komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

- Tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

- Tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros 

hatásokkal járhat. 

- Meghatározza az irányt a valós térben; 

- Érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

- Tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

- Érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

- Tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

- Tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti 

összefüggéssel. 

- Összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

- Ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

- Tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

 

Értékelés: 

 Jeles (5) ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, 

érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. A szaknyelvet 

használva fogalmaz, lényegre mutatóan definiál. Önállóan használja a megismerési 
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algoritmusokat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Ismeri és érti a környezet - 

szervezet - életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti 

összefüggéseket, ezeket alkalmazni tudja hazánk legjellemzőbb életközösségei 

esetében.  Ismeri, érti az emberi szervezet felépítése és működése közötti 

összefüggéseket, felismeri az egészséget veszélyeztető hatásokat. Átfogó 

ismeretekkel rendelkezik a Föld külső, belső erőiről, az alapvető légköri jelenségekről 

és az ezeket jellemző folyamatokról.  Képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, 

méréseket önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat 

rögzíteni, következtetéséket levonni. Saját ismeretfeldolgozási módszerrel házi 

dolgozatot készít. Érdeklődő, az órákon aktív. 

Jó (4) ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt kis 

segítséggel alkalmazni is képes. Apróbb bizonytalansággal fogalmaz, használja a 

szaknyelvet, kis hibával definiál. Kis segítséggel használja a megismerési 

algoritmusokat. Problémamegoldó gondolkodása megfelelő. Kis segítséggel érti és 

értelmezi a környezet - szervezet - életmód, valamint a szervek felépítése és 

működése közötti összefüggéseket, ezeket alkalmazni tudja hazánk legjellemzőbb 

életközösségei és az emberi szervezet felépítése esetében. Átfogó, csak kis 

kiigazításra szoruló képe van a Föld külső, belső erőiről, az alapvető légköri 

jelenségekről és az ezeket jellemző folyamatokról.  Képes egyszerű kísérleteket, 

megfigyeléseket, méréseket csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat 

rögzíteni, következtetéséket levonni. A témához kapcsolódóan rövid házi dolgozatot 

képes elkészíteni. Könnyen aktivizálható, érdeklődő. 

Közepes (3), ha a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával 

eleget tesz, a nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul, ismeretei 

felszínesek, kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani 

feladatát. A megismerési algoritmusokat nevelői segítséggel használja, a tanult 

összefüggéseket csak segítséggel képes alkalmazni. A tantervben szereplő természeti 

erők, légköri jelenségek és az emberi szervezet, életműködések tekintetében 

hiányosságai vannak, házi dolgozatot csak irányítás mellett képes elkészíteni. Képes 

egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket csoportban biztonságosan 

elvégezni. 

Elégséges (2), ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz 

csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad, fogalmakat nem ért, gyakorlatban képtelen 

önálló feladatvégzésre. A megismerési algoritmusokat jelentős nevelői segítséggel 

használja, a tanult összefüggéseket segítséggel sem képes alkalmazni. A tantervben 

szereplő természeti erők, légköri jelenségek és az emberi szervezet, életműködések 

tekintetében hiányosságai vannak, ezeket csak a minimum szinten ismeri. Házi 

dolgozatot irányítás mellett, a másolás szintjén képes készíteni. Képes egyszerű 

kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket csoportban biztonságosan elvégezni 
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Elégtelen (1), ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem 

tud eleget tenni, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális 

ismeretekkel, jártassággal. 

 

Biológia 

 

A tanulók értékelése 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése. Formáját tekintve félévkor és tanév végén összegző 

értékelés, a tanulók az iskola pedagógiai programjában elfogadottak alapján 

érdemjegyet kapnak 

A 7–8. évfolyamokon mivel követelményként jelenik meg az egyszerű vizsgálatok és 

kísérletek elvégzése, így szükséges a gyakorlati tevékenységek egyéni értékelése. 

A kommunikációs képességek fejlesztése szempontjából fontos a lehetőségekhez 

mérten a rendszeres rövid szóbeli felelet, az írásbeli szövegalkotás fejlesztése 

érdekében a témaközi rövid írásos beszámoló és a témazáró teszt vagy feladatlap 

íratása. 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli értékelés alapjai lehetnek még: 

- Kiselőadás, poszter ismertetése  

- Egyszerű kísérletek megfigyelési tapasztalata, a vizsgálódás eredménye 

- Önálló gyűjtés, kutatómunka, projekt bemutatása 

 

2. Írásbeli értékelés alapjai lehetnek még: 

- Egyszerű kísérletek végzése, tapasztalatok rögzítése rajzban/írásban 

- Térképvázlat készítése 

- Munkafüzet, munkalap feladatai 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

-  

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy kék tollal javítsanak. 
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A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor feladatlapos ellenőrzést kell alkalmazni, amelyet követően 

külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását, földrajzi-környezeti gondolkodását és 

tudásuk gyakorlati alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel 

történik. 

 

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más     

információszerzési képességének szintje; 

 – Eszközhasználatuk szintje; 

 – Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

 – Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

 – Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

 – Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

 – Ismereteik alkalmazásának szintje; 

 – Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

 – Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

 – A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük. 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 

a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 
A 7. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények   

- A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok 

összetételének összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti 

tényezőkkel.  

- Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és 

a biológiai sokféleség érték. 

- Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes 

életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot 

összeállítani.  

- Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb 

formáit.  
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- Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük 

hasonlóságait és különbségeit.  

- Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait. 

- Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.  

- Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.  

- Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.  

- Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a 

fejlődés-történeti rendszerben (maximum osztály szintig). 

- Útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja 

és beállítja a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket 

fogalmaz meg; 

- A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit 

és érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén 

rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki. 

- Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani 

tudja egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a 

csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez; 

- Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban 

vagy írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való 

összefoglalás módszerét. 

- Természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre 

alapozottan érvel, vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

- A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit 

és érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén 

rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki; 

- Önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

 

Értékelés 

Jeles (5), ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, 

érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan 

fogalmaz, lényegre mutatóan definiál. Pontosan használja a tananyaghoz kapcsolódó 

szaknyelvet. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Ismeri és érti az élőlények 

testtopográfiai ismereteit, az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatait és példákkal 

tudja illusztrálni a környezet –életmód- szervezet, valamint a szervek felépítése és 

működése közti oksági összefüggéseket. Önállóan használja a megismerési 

algoritmusokat. Képes a megismert tények, folyamatok, fogalmak elemzésére, 

törvényszerűségek bizonyítására. Önállóan vagy társaival együttdolgozva 

megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket képes végezni, tapasztalatairól 
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feljegyzéseket készít. Társai számára változatos módszerekkel, IKT eszközöket 

használva képes beszámolókat tartani. Érdeklődő, az órákon aktív. 

Jó (4), ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt kis 

segítséggel alkalmazni is képes. A tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet kis hibával 

használva fogalmaz. Problémamegoldó gondolkodása megfelelő. Ismeri és érti az 

élőlények testtopográfiai ismereteit, az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatait és 

kis segítséggel példákkal is tudja illusztrálni a környezet –életmód- szervezet, valamint 

a szervek felépítése és működése közti oksági összefüggéseket. Kis segítséggel 

használja a megismerési algoritmusokat, tanári irányítással képes a megismert tények, 

folyamatok, fogalmak elemzésére, törvényszerűségek bizonyítására. Társaival 

együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket képes végezni, 

tapasztalatairól feljegyzéseket készít. Társai számára változatos módszerekkel, IKT 

eszközöket használva képes beszámolókat tartani. Könnyen aktivizálható, legtöbbször 

érdeklődő. 

Közepes (3), ha a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával 

eleget tesz, a nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul, ismeretei 

felszínesek, kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani 

feladatát. A tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet pontatlanul használja. Hiányosan 

ismeri az élőlények testtopográfiai ismereteit, az ökológiai rendszerek szabályozó 

folyamatait és segítséggel példákkal is tudja illusztrálni a környezet –életmód- 

szervezet, valamint a szervek felépítése és működése közti oksági összefüggéseket. 

Segítséggel használja a megismerési algoritmusokat, tanári irányítással képes a 

megismert tények, folyamatok, fogalmak egyszerű elemzésére. Társaival 

együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket képes végezni. Társai 

számára IKT eszközöket használva képes beszámolókat tartani.  

Elégséges (2), ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz 

csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Rövid válaszokat ad, fogalmakat nem ért, gyakorlatban nem képes önálló 

feladatvégzésre. Az élőlények testtopográfiai ismereteit és az ökológiai rendszerek 

szabályozó folyamatait a továbbhaladáshoz szükséges minimum szintjén ismeri. A 

környezet –életmód- szervezet, valamint a szervek felépítése és működése közti 

oksági összefüggésekre, tanári segítséggel minimum szinten képes magyarázatot 

adni. Társai számára IKT eszközöket használva képes beszámolót tartani. Jelentős 

segítséggel használja a megismerési algoritmusokat, tanári irányítással képes a 

megismert tények, folyamatok, fogalmak egyszerű elemzésére. Társaival 

együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket képes végezni. 

Elégtelen (1), ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem 

tud eleget tenni, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális 

ismeretekkel, jártassággal. 
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A 8. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

 

- Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és 

a biológiai sokféleség érték.    

- Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.  

- Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti 

összefüggést.  

- Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.  

- Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket 

a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.  

- Legyen tisztába saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival.  

- Legyen tisztába a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-

pszichológiai problémáival.  

- Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük 

módjait, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb 

szabályait.  

- Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.  

- Útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja 

és beállítja a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket 

fogalmaz meg; 

- A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit 

és érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén 

rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki. 

- Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani 

tudja egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a 

csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez; 

- Digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és értelmez, 

kritikus és etikus módon használ fel, alkotásokat készít; 

- Önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

- Az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok 

tudományos hitelességét, kritikusan kezeli a gyógyszerekkel, gyógyászattal 

kapcsolatos reklámokat;  

- Tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek 

egyéni és társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és 

függőségek ellen; 
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- Az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások 

információit kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott 

híreket, érveket és tanácsokat elfogadni; 

 

Értékelés 

 Jeles (5), ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, 

érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan 

fogalmaz, lényegre mutatóan definiál. Pontosan használja a tananyaghoz kapcsolódó 

szaknyelvet. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Ismeri és érti az élőlények 

szerveződési szintjeit, az emberi test felépítését és alapvető működési sajátosságait, 

példákkal tudja illusztrálni a  szervek felépítése és működése közti oksági 

összefüggéseket. Önállóan használja a megismerési algoritmusokat. Képes a 

megismert tények, folyamatok, fogalmak elemzésére, törvényszerűségek 

bizonyítására. Önállóan vagy társaival együttdolgozva megfigyeléseket, 

vizsgálódásokat, kísérleteket képes végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készít. 

Társai számára változatos módszerekkel, IKT eszközöket használva képes 

beszámolókat tartani. Érdeklődő, az órákon aktív. 

Jó (4), ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt kis 

segítséggel alkalmazni is képes. A tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet kis hibával 

használva fogalmaz. Problémamegoldó gondolkodása megfelelő. Ismeri és érti az 

élőlények szerveződési szintjeit, az emberi test felépítését és alapvető működési 

sajátosságait, kis segítséggel példákkal is tudja illusztrálni a szervek felépítése és 

működése közti oksági összefüggéseket. Útmutatással használja a megismerési 

algoritmusokat, kis  irányítással képes a megismert tények, folyamatok, fogalmak 

elemzésére, törvényszerűségek bizonyítására. Társaival együttdolgozva 

megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket képes végezni, tapasztalatairól 

feljegyzéseket készít. Társai számára változatos módszerekkel, IKT eszközöket 

használva képes beszámolókat tartani. Könnyen aktivizálható, legtöbbször érdeklődő. 

Közepes (3), ha a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával 

eleget tesz, a nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul, ismeretei 

felszínesek, kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani 

feladatát. A tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet pontatlanul használja. Hiányosan 

ismeri az élőlények szerveződési szintjeit, az emberi test felépítését és alapvető 

működési sajátosságait, segítséggel példákkal is tudja illusztrálni a szervek felépítése 

és működése közti oksági összefüggéseket. Segítséggel használja a megismerési 

algoritmusokat, jelentős tanári irányítással képes a megismert tények, folyamatok, 

fogalmak egyszerű elemzésére. Társaival együttdolgozva megfigyeléseket, 

vizsgálódásokat, kísérleteket képes végezni. Társai számára IKT eszközöket 

használva képes beszámolókat tartani.  
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 Elégséges (2), ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz 

csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad, fogalmakat nem ért, gyakorlatban képtelen 

önálló feladatvégzésre. Az élőlények szerveződési szintjeit, az emberi test felépítését 

és alapvető működési sajátosságait a továbbhaladáshoz szükséges minimum szintjén 

ismeri. A szervek felépítése és működése közti oksági összefüggésekre tanári 

segítséggel minimum szinten képes magyarázatot adni. Társai számára IKT 

eszközöket használva képes beszámolót tartani. Jelentős segítséggel használja a 

megismerési algoritmusokat, tanári irányítással képes a megismert tények, 

folyamatok, fogalmak egyszerű elemzésére. Társaival együttdolgozva 

megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket képes végezni. 

Elégtelen (1), ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem 

tud eleget tenni, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális 

ismeretekkel, jártassággal. 

 

Kémia 

 

A tanulók értékelése 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése. Formáját tekintve félévkor és tanév végén összegző 

értékelés, a tanulók az iskola pedagógiai programjában elfogadottak alapján 

érdemjegyet kapnak. 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl megvizsgáljuk, hogyan fejlődött a 

tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. A 

jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 

megfogalmazással való leírása és értelmezése fontos követelmény. Az értékelés 

kettős céljának megfelelően igyekszünk megtalálni a helyes arányt a formatív és a 

szummatív értékelés között. Fontos szerepet kap az egyéni és csoportos önértékelés, 

illetve a diáktársak által végzett értékelés is. A hagyományos írásbeli és szóbeli 

módszerek mellett a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy a megszerzett tudásról és 

a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan 

elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

A kommunikációs képességek fejlesztése szempontjából fontos a lehetőségekhez 

mérten a rendszeres rövid szóbeli felelet, az írásbeli szövegalkotás fejlesztése 

érdekében a témaközi rövid írásos beszámoló és a témazáró teszt vagy feladatlap 

íratása. 
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A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli értékelés alapjai lehetnek még: 

- Kiselőadás, poszter, plakát ismertetése  

- Kísérletek megfigyelési tapasztalata, a vizsgálódás eredménye 

- Modellek összeállítása, bemutatása 

- Önálló gyűjtés, kutatómunka, projekt bemutatása 

 

2. Írásbeli értékelés alapjai lehetnek még: 

- Kísérletek végzése, tapasztalatok rögzítése rajzban/írásban 

- Munkafüzet, munkalap feladatai 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

- Számítási feladatok 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy kék tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor feladatlapos ellenőrzést kell alkalmazni, amelyet követően 

külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását, földrajzi-környezeti gondolkodását és 

tudásuk gyakorlati alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel 

történik. 

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más     

információszerzési képességének szintje; 

 – Eszközhasználatuk szintje; 

 – Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

 – Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

 – Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

 – Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

 – Ismereteik alkalmazásának szintje; 

 – Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 
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 – Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

 – A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük. 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 

a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 
A 7. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények   

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

változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, ion, 

anyagmennyiség, tömegszázalék, égés, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, 

vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

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

vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek 

elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. 

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

magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és 

vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során 

tapasztalt jelenségeket. 

- Ismerje a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

- Megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

- Megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

- Egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai 

részecskék modellezésére; 

- Képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, 

vegyületekkel és keverékekkel kapcsolatban; 

- A részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 

- Különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

- Tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

- Részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok 

összetételét; 

- Különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske között; 

- Szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, 

molekulákat és ionokat; 

- Ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 
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- Fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok 

számával (Bohr-féle atommodell); 

- Érti egyszerű molekulák kialakulását és fel tudja írni a képletüket; 

- Érti az egyszerű ionok kialakulását és analógiás gondolkodással következtet az 

egy oszlopban található elemekből képződő ionok képletére; 

- Érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 

- Ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, 

nitrogén, víz, metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

- Érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között 

gyengébb kémiai kötések alakulhatnak ki. 

- Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva 

információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos 

módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva 

bemutatni. 

- Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, 

a kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 

- Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, 

egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes 

környezetének megóvásában. 

 

Értékelés 

Jeles (5), ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, 

érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, szaknyelvet 

használva fogalmaz, lényegre mutatóan definiál. Problémamegoldó gondolkodása  

kiváló. Ismeri a kémia egyszerűbb alapfogalmait, törvényeit, módszerét, érti és 

pontosan használja a kémia jelrendszerét. Átlátja a tanult modellek és a valóság 

kapcsolatát, a tanult fogalmak, törvények alapján képes magyarázatot adni a 

különböző anyagok viselkedésére. Gyakorlati szempontból jelentős kémiai 

számításokat pontosan végez. Társai számára változatos módszerekkel, IKT 

eszközöket használva képes beszámolókat tartani. Érdeklődő, az órákon aktív. 

 Jó (4), ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt kis 

segítséggel alkalmazni is képes. A szaknyelvet használva, kis hibával fogalmaz, 

definíciói bemagoltak. Problémamegoldó gondolkodása, lényeglátó képessége 

megfelelő. Ismeri a kémia egyszerűbb alapfogalmait, törvényeit, módszerét, érti és 

kevés hibával használja a kémia jelrendszerét. Átlátja a tanult modellek és a valóság 

kapcsolatát, a tanult fogalmak, törvények alapján tanári irányítással képes 

magyarázatot adni a különböző anyagok viselkedésére. Gyakorlati szempontból 

jelentős kémiai számításokat kis hibával végez. Társai számára változatos 
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módszerekkel, IKT eszközöket használva képes beszámolókat tartani. Könnyen 

aktivizálható, legtöbbször érdeklődő.  

Közepes (3), ha a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával 

eleget tesz, a nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul, ismeretei 

felszínesek, kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani 

feladatát. A szaknyelvet pontatlanul használva, több hibával fogalmaz. A kémia 

egyszerűbb alapfogalmait, törvényeit, módszerét hiányosan ismeri, kevésbé érti és 

jelentős segítséggel használja a kémia jelrendszerét. A tanult fogalmak, törvények 

alapján tanári segítséggel képes magyarázatot adni a különböző anyagok 

viselkedésére. Gyakorlati szempontból jelentős kémiai számításokat hibával végez. 

Társai számára IKT eszközöket használva képes beszámolókat tartani. 

Elégséges (2), ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz 

csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad, fogalmakat nem ért, gyakorlatban képtelen 

önálló feladatvégzésre. A kémia egyszerűbb alapfogalmait, törvényeit, módszerét a 

továbbhaladáshoz szükséges minimum szintjén ismeri, nem érti és jelentős 

segítséggel használja a kémia jelrendszerét. A tanult fogalmak, törvények alapján 

tanári segítséggel minimum szinten képes magyarázatot adni a különböző anyagok 

viselkedésére. Gyakorlati szempontból jelentős kémiai számításokat sok hibával 

végez. Társai számára IKT eszközöket használva képes beszámolót tartani. 

 

Elégtelen (1), ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem 

tud eleget tenni, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális 

ismeretekkel, jártassággal. 

 

A 8. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

 

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

változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, 

tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), 

alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező 

anyagok jelzéseit. 

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

vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a 

mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 

- Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet 

játszik. 

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

vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek 

elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. 

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

magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és 



189 

 

  

vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során 

tapasztalt jelenségeket. 

- A részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

- Ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, 

energia); 

- Ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési 

reakciók, egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis); 

- Ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 

- Ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét; 

- Ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk 

alapján, érti a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait. 

- Megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti 

környezet kölcsönös kapcsolatát kémiai szempontok alapján; 

- Ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a 

természetes vizeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

- Érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, 

valamint a szmogoknak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását; 

- Tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben 

található anyagokból állítjuk elő; 

- Tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a 

táplálékunkból vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és 

vitaminok formájában; 

- Tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett; 

- Képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és 

tisztítószerek) címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok 

felelősségteljes használatára; 

- Tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, 

betont, üveget) és fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak; 

- Ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, 

hogy ezekből számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, 

mosószer) készül. 

- Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva 

információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos 

módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva 

bemutatni. 

- Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, 

egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes 

környezetének megóvásában. 

 

Értékelés 

 Jeles (5), ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, 

érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, szaknyelvet 

használva fogalmaz, lényegre mutatóan definiál. Problémamegoldó gondolkodása 
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kiváló. Ismeri a kémia alapfogalmait, törvényeit, módszerét, a hétköznapi élet 

legfontosabb vegyületeit, érti és pontosan használja a kémia jelrendszerét. Átlátja a 

tanult modellek és a valóság kapcsolatát, a hétköznapi életre alkalmazva a tanult 

fogalmak, törvények alapján képes magyarázatot adni a különböző anyagok 

viselkedésére. Gyakorlati szempontból jelentős kémiai egyenleteket ír, számításokat 

pontosan végez. Társai számára változatos módszerekkel, IKT eszközöket használva 

képes beszámolókat tartani. Érdeklődő, az órákon aktív. 

Jó (4), ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt kis 

segítséggel alkalmazni is képes. A szaknyelvet használva, kis hibával fogalmaz, 

definíciói bemagoltak. Problémamegoldó gondolkodása, lényeglátó képessége 

megfelelő. Ismeri a kémia egyszerűbb alapfogalmait, törvényeit, módszerét, a 

hétköznapi élet legfontosabb vegyületeit, érti és kevés hibával használja a kémia 

jelrendszerét. Átlátja a tanult modellek és a valóság kapcsolatát, a tanult fogalmak, 

törvények alapján tanári irányítással képes magyarázatot adni a különböző anyagok 

viselkedésére. Gyakorlati szempontból jelentős kémiai egyenleteket ír, számításokat 

kis hibával végez. Társai számára változatos módszerekkel, IKT eszközöket 

használva képes beszámolókat tartani. Könnyen aktivizálható, legtöbbször érdeklődő.  

Közepes (3), ha a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával 

eleget tesz, a nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul, ismeretei 

felszínesek, kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani 

feladatát. A szaknyelvet pontatlanul használva, több hibával fogalmaz. A kémia 

egyszerűbb alapfogalmait, törvényeit, módszerét, a hétköznapi élet legfontosabb 

vegyületeit  hiányosan ismeri, kevésbé érti és pontatlanul használja a kémia 

jelrendszerét. A tanult fogalmak, törvények alapján tanári segítséggel képes 

magyarázatot adni a különböző anyagok viselkedésére. Gyakorlati szempontból 

jelentős kémiai egyenleteket pontatlanul ír, számításokat hibával végez. Társai 

számára IKT eszközöket használva képes beszámolókat tartani. 

Elégséges (2), ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz 

csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad, fogalmakat nem ért, gyakorlatban képtelen 

önálló feladatvégzésre. A kémia egyszerűbb alapfogalmait, törvényeit, módszerét a 

továbbhaladáshoz szükséges minimum szintjén ismeri, nem érti és jelentős 

segítséggel használja a kémia jelrendszerét. A tanult fogalmak, törvények alapján 

tanári segítséggel minimum szinten képes magyarázatot adni a különböző anyagok 

viselkedésére. Gyakorlati szempontból jelentős kémiai egyenleteket pontatlanul ír, 

számításokat sok hibával végez. Társai számára IKT eszközöket használva képes 

beszámolót tartani. 

Elégtelen (1), ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem 

tud eleget tenni, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális 

ismeretekkel, jártassággal. 
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Földrajz 
 
A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Gyűjtőmunka ismertetése szóban 

- Térképismeret 

- Grafikonok, diagramok, táblázatok elemzése, értelmezése 

 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Vaktérkép kitöltésének értékelése érdemjeggyel 

- Munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

 
Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy kék tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor feladatlapos ellenőrzést kell alkalmazni, amelyet követően 

külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását, földrajzi-környezeti gondolkodását és 

tudásuk gyakorlati alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel 

történik. 

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más     

információszerzési képességének szintje; 

 – Eszközhasználatuk szintje; 

 – Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

 – Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

 – Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

 – Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 
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 – Ismereteik alkalmazásának szintje; 

 – Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

 – Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

 – A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük. 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 

a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 
A 7. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

– használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális 

eszközöket. 

– bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak 

természeti és társadalmi erőforrásait; 

– szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, 

magyarázza kialakulásuk okait. 

– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre 

kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja 

a globálissá váló környezeti problémákat. 

– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 

országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 

szolgáltatásokat; 

– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi az Európán kívüli 

kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 

kialakulásának okait és következményeit.  

– bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek 

kialakulásának okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;  

– összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, törvényszerűségeket 

fogalmaz meg velük összefüggésben. 

– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására 

alkalmazott mutatókat; 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le;  

– értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, 

szolgáltatásokat;  

– megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket. 

 
Értékelés 

Jeles /5/:           ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, 

tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Érti és alkalmazza a tanult 
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definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Ismeri és érti a Föld és földkéreg 

kialakulásának folyamatát a földrajzi övezetességet és kialakulásának okát, a tanult 

folyamatokat alkalmazni tudja a tanult kontinensek esetében. Térbeni tájékozódása 

pontos, a tájékozódáshoz használt fogalmakat ismeri, használja. Képes az általános 

kijelentéseket a konkrét földrajzi területre vonatkozóan értelmezni. Társai számára 

beszámolót készít önállóan , azt be is mutatja. Érdeklődő, az órákon aktív. 

Jó /4/ :               ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói 

bemagoltak. A tanult általános folyamatokat kis hibával ismeri, azokat kis segítséggel 

a konkrét országra, vagy földrészre alkalmazni tudja. Térben jól tájékozódik, az ahhoz 

használt fogalmakat többnyire jól használja. Kis segítséggel beszámolót készít, amit 

be is tud mutatni társai számára. Órákon aktivizálható, a munkába könnyen 

bevonható. 

Közepes /3/:    ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni. A tanult általános 

folyamatokat hiányosan ismeri, azokat tanári segítséggel tudja a konkrét területekre 

értelmezni. Térbeni tájékozódása pontatlan. Házi dolgozatot készít az adott témában, 

amit illusztrál is. 

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a  továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Az 

általános földrajzi fogalmakat csak minimális szinten ismeri, azokat tanári segítséggel 

is csak nehezen tudja a konkrét földrajzi helyre, országra vagy földrészre értelmezni. 

Térben nehezen tájékozódik. Házi dolgozatokat segítséggel készít. 

Elégtelen /1/:    ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 
A 8. évfolyam végére alakuljon ki a tanulókban: 

– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence 

térségének természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a 

természeti és társadalmi adottságok szerepének, jelentőségének időbeli 

változásait, a területi fejlettség különbségeit; 

– összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál 

pl. hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a 

földrajzi, környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában. 

– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre 

kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja 

a globálissá váló környezeti problémákat. 
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– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 

országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 

szolgáltatásokat; 

– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli 

kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

– ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja 

világgazdasági szerepét. 

 

Értékelés: 

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Érti és alkalmazza a tanult 

definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Ismeri és érti a tanult 

kifejezéseket, a földrészek és az egyes országok elhelyezkedését ismeri, térben 

pontosan tájékozódik. A korábban tanultakat az adott országokra, illetve földrészekre 

nézve aktualizálni tudja. Pontos képe van a tanult országok természeti és társadalom 

földrajzáról. Hazánk földrajzi és társadalmi helyzetét pontosan ismeri, adottságait 

tudja. Képes más tantárgyból szerzett ismeretek bevonására. Társai számára 

digitálisan illusztrált beszámolókat készít önállóan, amiket elő is ad. Aktív, érdeklődő. 

Jó /4/ : ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. A korábban 

tanult általános fogalmakat az adott országra nézve értelmezni tudja, kis segítséggel 

önálló megállapításokat tesz, következtetéseket von le. Térben kis hibával de önállóan 

tájékozódik. Ismeri hazánk természet és társadalom földrajzi helyzetét, a korábban 

tanult általános fogalmakat a konkrét országokra kis segítséggel értelmezni tudja. Kis 

segítséggel képes más órákon szerzett ismereteit is felhasználni.Társai számára 

illusztrált beszámolókat készít, azokat kis segítséggel be is mutatja. Az órai munkába 

könnyen bevonható. 

Közepes /3/:  ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.  Már ismert általános fogalmakat 

hiányosan ismeri, azokat tanári segítséggel képes konkrét területekre nézve 

értelmezni. Hazán földrajzát hiányosan ismeri, térben segítséggel jól tájékozódik. 

Illusztrált házi dolgozatokat készít önállóan a megadott témában, az órai munkába 

bevonható, érdeklődése változó. 

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a  továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Csak 

a minimális szinten ismeri hazánk földrajzát. A korábban tanult általános fogalmakat 

minimális szinten ismeri, azokat csak tanári segítséggel tudja a konkrét területre 

értelmezni. Térben nehezen tájékozódik. Házi dolgozatokat adott témában segítséggel 

elkészít. Az órán nehezen aktivizálható, érdeklődése változó. 
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Elégtelen /1/:    ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

Fizika 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Gyűjtőmunka ismertetése szóban 

- Grafikonok, diagramok, táblázatok elemzése, értelmezése 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Online feladatsorok értékelése érdemjeggyel 

- Tesztek 

- Röpdolgozatok értékelése pontokkal 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, röpdolgozatok, kísérletek, szorgalmi-és 

gyűjtőmunka értékelése pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy zöld tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta 

legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör 

feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, 

valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A 

témakörök lezárásakor feladatlapos ellenőrzést kell alkalmazni, amelyet követően 

külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását, és tudásuk gyakorlati alkalmazásának 

szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel történik. 

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más 

információszerzési képességének szintje; 

 – Eszközhasználatuk szintje; 

 – Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

 – Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

 – Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 
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 – Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

 – Ismereteik alkalmazásának szintje; 

 – Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

 – Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

 – A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük. 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 

a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 
A 7. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

− megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és idő adatokat. Különbséget tesz az 

út és elmozdulás fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az 

átlagsebességet, a mértékegységeket megfelelően használja. Tudja, hogy 

lehetnek egyenletes és nem egyenletes mozgások. Ismeri a testek 

sebességének nagyságrendjét; 

− meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, 

a megtett utat, az út megtételéhez szükséges időt; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy 

mozgó test megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás 

kompenzálásában;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb 

részleteit, azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, 

Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy 

mozgó test megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás 

kompenzálásában; 

− tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa 

okozott deformáció közötti kapcsolat jellegével 

− jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a 

halmazállapot-változások jellemzőit, a halmazállapot-változások és a 

hőmérséklet alakulásának kapcsolatát; 

− tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, 

az erre vonatkozó sűrűségfeltételt; 

− tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a 

gyakorlatból (pl. növények tápanyagfelvétele a talajból); 

− a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok melegítésének 

folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változásokról, a 

melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

− érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: 

frekvencia, amplitúdó, hullámhossz, terjedési sebesség; 
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− megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési 

elvét; 

− ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang 

továbbításában. Meg tudja nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb 

tényezőket. 

 

Értékelés 

Jeles /5/:  ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Érti és alkalmazza a tanult 

definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Társai számára beszámolót 

készít önállóan, azt be is mutatja. Érdeklődő, az órákon aktív. 

Jó /4/ : ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. A tanult 

általános folyamatokat kis hibával ismeri, azokat kis segítséggel alkalmazni tudja. Kis 

segítséggel beszámolót készít, amit be is tud mutatni társai számára. Órákon 

aktivizálható, a munkába könnyen bevonható. 

Közepes /3/:    ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni. A tanult általános 

folyamatokat hiányosan ismeri, azokat tanári segítséggel tudja a konkrét területekre 

értelmezni. Házi dolgozatot készít az adott témában, amit illusztrál is. 

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a  tovább haladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Az 

általános fizikai fogalmakat csak minimális szinten ismeri, azokat tanári segítséggel is 

csak nehezen tudja a konkrét esetben értelmezni. Házi dolgozatokat segítséggel 

készít. 

Elégtelen /1/:    ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 
A 8. évfolyam végére alakuljon ki a tanulókban: 

− A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és 

nem érthető, további magyarázatra szoruló részeket; 

− az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről; 

− tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű 

mobiltelefonos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére; 

− ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat; 

− egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására; 

− projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények 

bemutatására; 
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− megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó 

tapasztalatokat rögzíti; 

− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja 

a méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen 

használja a közismert mértékegységeket; 

− ismeri a fizika fontosabb szakterületeit; 

− tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban 

− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az 

anyagban lévő töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és 

szigetelők fogalmát; 

− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű 

áramkörök jellemzésére; 

− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól 

közelítését. Ismeri az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt. 

− ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és 

fényerejét meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt 

áramforrásokat; 

− ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek 

kijavításában, a szem megerőltetésének (például számítógép) 

következményeit; 

− ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 

− tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos 

visszaverődésének törvényével, erre hétköznapi példákat hoz. 

− tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül 

ismerteti az energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés 

környezeti hatásait, az energiabiztonság fogalmát; 

− ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb 

elképzeléseket; 

− előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, 

szabadesés), megnevezi az abban szereplő energiákat; 

− ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek 

energiaátalakításban betöltött szerepét, az energiafelhasználás módjait és a 

háztartásokra jellemző fogyasztási adatokat; 

− átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet 

energiaháztartásában és az ideális testsúly megtartásában; 

− kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, 

az energiaátalakulásokról. 

− érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja 

a holdfázisok változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a 

Naprendszerben mint gravitációs centrum és mint energiaforrás; 
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− ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr 

fogalmát, a csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a 

Föld és Hold forgásával és keringésével; 

− ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a 

tájékozódásban; 

− tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. 

Ismeri a Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit; 

− tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel. 

 

Értékelés: 

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Érti és alkalmazza a tanult 

definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Ismeri és érti a tanult 

kifejezéseket. A korábban tanultakat az adott témában aktualizálni tudja. Képes más 

tantárgyból szerzett ismeretek bevonására. Társai számára digitálisan illusztrált 

beszámolókat készít önállóan, amiket elő is ad. Aktív, érdeklődő. 

Jó /4/ : ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. A korábban 

tanult általános fogalmakat az adott feladatra nézve értelmezni tudja, kis segítséggel 

önálló megállapításokat tesz, következtetéseket von le. Kis segítséggel képes más 

órákon szerzett ismereteit is felhasználni. Társai számára illusztrált beszámolókat 

készít, azokat kis segítséggel be is mutatja. Az órai munkába könnyen bevonható. 

Közepes /3/:    ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.  Már ismert általános 

fogalmakat hiányosan ismeri, azokat tanári segítséggel képes konkrét területekre 

nézve értelmezni. Illusztrált házi dolgozatokat készít önállóan a megadott témában, az 

órai munkába bevonható, érdeklődése változó. 

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a  tovább haladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. A 

korábban tanult általános fogalmakat minimális szinten ismeri, azokat csak tanári 

segítséggel tudja a konkrét területre értelmezni. Házi dolgozatokat adott témában 

segítséggel elkészít. Az órán nehezen aktivizálható, érdeklődése változó. 

Elégtelen /1/:    ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 
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Digitális kultúra 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Gyűjtőmunka ismertetése szóban 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés, gondolattérkép készítés, plakátkészítés 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

A javítás módja 

A tanár piros tollal, a tanulók színes ceruzával vagy zöld tollal javítsanak. 

 

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók ellenőrzésére és értékelésére havonta legalább egy alkalommal kerül sor. 

Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör feldolgozása során végzett 

tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei, valamint a csoportmunkában és 

a projektekben végzett együttműködéseik adják.  

Az értékelés általános szempontjai 

– A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más 

információszerzési képességének szintje; 

 – Eszközhasználatuk szintje; 

 – Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

 – Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

 – Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

 – Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

 – Ismereteik alkalmazásának szintje; 

 – Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

 – Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

 – A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük. 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük 
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a továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás, 

illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni. 

 
A 1. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  
A digitális világ körülöttünk témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– közvetlen otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai 

eszközt 

– ismer néhány, kisiskolások részére készített portált, információforrást, 

digitálistananyag-lelőhelyet. 

– önállóan használ néhány, életkorának megfelelő alkalmazást, elsősorban 

információgyűjtés, gyakorlás, egyéni érdeklődésének kielégítése céljából. 

 

A digitális eszközök használata témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel.  

 

Alkotás digitális eszközökkel témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– Rajzolóprogram alapfunkciói, rajzeszközök alkalmazása. 

 

Információszerzés az e-Világban témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, 

oktatójáték, képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

 

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a 

digitális környezetben; 

– ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

 

Szöveges értékelés 
 
kiválóan megfelelt:  

 tud tájékozódni a számítógép grafikus felületén 

 a billentyűzetet és az egeret biztonsággal használja 

 a tanult játék- és oktatóprogramokat önállóan használja 
 
jól megfelelt 

 kis segítséggel tud tájékozódni a számítógép grafikus felületén 

 a billentyűzetet és az egeret biztonsággal használja 

 a tanult játék- és oktatóprogramokat kevés segítséggel önállóan használja 
 
megfelelt 

 segítséggel tud tájékozódni a számítógép grafikus felületén 

 a billentyűzet és az egér használatában még nem elég járatos 

 a tanult játék- és oktatóprogramok használatában segítségre van szüksége 
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felzárkóztatásra szorul 

 csak segítséggel tud tájékozódni a számítógép grafikus felületén 

 a billentyűzet és az egér használatában még nem elég járatos 

 a tanult játék- és oktatóprogramok használatában sok segítségre van szüksége 
 

 
A 2. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  
A digitális világ körülöttünk témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– közvetlen otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai 

eszközt 

– ismer néhány, kisiskolások részére készített portált, információforrást, 

digitálistananyag-lelőhelyet. 

– önállóan használ néhány, életkorának megfelelő alkalmazást, elsősorban 

információgyűjtés, gyakorlás, egyéni érdeklődésének kielégítése céljából. 

 

A digitális eszközök használata témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel.  

 

Alkotás digitális eszközökkel témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– Rajzolóprogram alapfunkciói, rajzeszközök alkalmazása. 

 

Információszerzés az e-Világban témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, 

oktatójáték, képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

 

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a 

digitális környezetben; 

– ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

 
 
A 3. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  
A digitális világ körülöttünk témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– közvetlen otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai 

eszközt 

– ismer néhány, kisiskolások részére készített portált, információforrást, 

digitálistananyag-lelőhelyet. 

– önállóan használ néhány, életkorának megfelelő alkalmazást, elsősorban 

információgyűjtés, gyakorlás, egyéni érdeklődésének kielégítése céljából. 

 

A digitális eszközök használata témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Tanítói segítséggel 

összetett funkciókat is alkalmaz. 
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Alkotás digitális eszközökkel témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– Ismer, és használ képes dokumentum létrehozására alkalmas szoftvert 

– Ismeri és alkalmazza a képes dokumentum módosítási lehetőségeit 

– Az elkészített produktumot el tudja menteni, és meg tudja nyitni 

– Rajzolóprogram alapfunkciói, rajzeszközök alkalmazása. 

 

 

Információszerzés az e-Világban témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– képes információt keresni az interneten más tantárgyak tanulása során, és 

felhasználni azokat digitális produktumok létrehozására 

– tud állításokat megfogalmazni grafikonokról, infografikákról, táblázatokról;  

– képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, 

oktatójáték, képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

 

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére, ismer néhány 

példát az e-Világ veszélyeivel kapcsolatban; 

– ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a 

digitális környezetben; 

– ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

– közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú 

felhasználásával kapcsolatban. 

 

A robotika és a kódolás alapjai témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tud problémát értelmezni, megfogalmazni, a megoldási lehetőségeket eljátszani 

– felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, 

elemi lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

– képes egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bontani, 

értelmezni a lépések sorrendjét. 

 
A 4. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  
A digitális világ körülöttünk témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– közvetlen otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai 

eszközt, felsorolja fontosabb jellemzőit; 

– önállóan vagy tanítói segítséggel választ más tantárgyak tanulásának 

támogatásához applikációkat, digitális tananyagot, oktatójátékot, 

képességfejlesztő digitális alkalmazást; 

– kezdetben tanítói segítséggel, majd önállóan használ néhány, életkorának 

megfelelő alkalmazást, elsősorban információgyűjtés, gyakorlás, egyéni 

érdeklődésének kielégítése céljából.  

– ismer néhány, kisiskolások részére készített portált, információforrást, 

digitálistananyag-lelőhelyet. 
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A digitális eszközök használata témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, 

amelyek az adott probléma megoldásához szükségesek. 

– megfogalmazza, néhány példával alátámasztja, hogyan könnyíti meg a 

felhasználó munkáját az adott eszköz alkalmazása; 

– a feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, 

felhasználói felületet választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

– egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói 

segítséggel összetett funkciókat is alkalmaz; 

– közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban 

 

Alkotás digitális eszközökkel témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített 

produktumot, személyes véleményét megfogalmazza; 

– grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, 

dokumentumot hoz létre; 

– adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített 

produktumot, személyes véleményét megfogalmazza; 

– egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

– egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

 

Információszerzés az e-Világban témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja 

azt. 

– állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott 

információkat felhasználja napi tevékenysége során; 

– információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok 

létrehozására; 

– kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt; 

– képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, 

oktatójáték, képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására 

 

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– egyszerű eljárásokkal meggyőződik néhány, az interneten talált információ 

igazságértékéről. 

– tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére, ismer néhány 

példát az e-Világ veszélyeivel kapcsolatban; 

– ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a 

digitális környezetben; 

– ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

– közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú 

felhasználásával kapcsolatban. 
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A robotika és a kódolás alapjai témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, 

egyszerű eszközök segítségével megvalósítja; 

– felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, 

elemi lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

– egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a 

lépések sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

– feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

– a valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén 

módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait 

megfogalmazza, megvitatja társaival; 

– adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, 

meserészleteket jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

– képes egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bontani, 

értelmezni a lépések sorrendjét 

 
Az 5. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

– érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális 

eszközökön; 

– egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

– ismeri a kódolás eszközeit; 

– adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

Online kommunikáció 

– ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az 

iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

– ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

Robotika 

– ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

– adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

– mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

– egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

Bemutatókészítés 

– egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

– ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum 

készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

– etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

Multimédiás elemek készítése 

– digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 
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– digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Az információs társadalom, e-Világ 

– ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

– ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait. 

A digitális eszközök használata 

– célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök 

közül; 

– önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

– önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

– használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

 
A 6. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

– érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális 

eszközökön; 

– egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

– ismeri a kódolás eszközeit; 

– adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

Online kommunikáció 

– ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az 

iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

– ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

Robotika 

– ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

– adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

– mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

– egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

Bemutatókészítés 

– egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

– ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum 

készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

– etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

Multimédiás elemek készítése 

– digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

– digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Az információs társadalom, e-Világ 

– ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 
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– ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait. 

 

A digitális eszközök használata 

– célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök 

közül; 

– önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

– önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

– használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

 
A 7. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

– megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

– ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

– a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 

– tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

– vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

Online kommunikáció 

– tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

– önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Robotika 

– ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

– adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

– mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

– ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum 

készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

– a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges 

objektumokat; 

– ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

– a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, 

tisztában van a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

– etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

Bemutatókészítés 

– ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

– bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát 

készít. 
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Multimédiás elemek készítése 

– digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

– digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Táblázatkezelés 

– cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű 

statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

– az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

– tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról. 

Az információs társadalom, e-Világ 

– ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

– online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

– ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont 

egyidejű érvényesítésének lehetőségét; 

– tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

– védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén 

segítséget kér. 

A digitális eszközök használata 

– tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre 

fejlesztett alkalmazások használatában; 

– az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat 

elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

– értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és 

azokról beszámol; 

– tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, 

tömörítésével, továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

– ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

 
A 8. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

– megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

– ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

– a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 

– tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

– vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

Online kommunikáció 

– tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

– önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Robotika 

– ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 



209 

 

  

– adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

– mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

– ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum 

készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

– a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges 

objektumokat; 

– ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

– a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, 

tisztában van a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

– etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

Bemutatókészítés 

– ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

– bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát 

készít. 

Multimédiás elemek készítése 

– digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

– digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Táblázatkezelés 

– cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű 

statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

– az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

– tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról. 

Az információs társadalom, e-Világ 

– ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

– online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

– ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont 

egyidejű érvényesítésének lehetőségét; 

– tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

– védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén 

segítséget kér. 

A digitális eszközök használata 

– tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre 

fejlesztett alkalmazások használatában; 

– az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat 

elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

– értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és 

azokról beszámol; 
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– tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, 

tömörítésével, továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

– ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

 

Értékelés 

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Érti és alkalmazza a tanult 

definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló. Társai számára beszámolót 

készít önállóan, azt be is mutatja. Érdeklődő, az órákon aktív. 

Jó /4/: ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak. A tanult 

általános folyamatokat kis hibával ismeri, azokat kis segítséggel alkalmazni tudja. 

Térben jól tájékozódik, az ahhoz használt fogalmakat többnyire jól használja.  

Közepes /3/:    ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni. A tanult általános 

folyamatokat hiányosan ismeri, azokat tanári segítséggel tudja a konkrét területekre 

értelmezni.  

Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a  továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

Elégtelen /1/:    ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

Ének-zene - alsó tagozat 

 

 A tantárgyi értékelés formái, szempontjai: 

Az ének-zene órákon az értékelés célja a tanulók erőfeszítéseinek jutalmazása,- a 

bátorítás és motiválás.  Az értékelés akkor látja el hatékonyan motiváló, fejlesztő 

funkcióját, ha személyre szabott. Ezt folyamatos megfigyelés alapján, a jó teljesítmény 

megerősítésével érhetjük el. A tanulókat mindig egyéni előrehaladásukhoz viszonyítva 

értékeljük, ezzel mintát adunk az önértékeléshez és mások értékeléséhez. Az 

intonációs problémákkal küzdő gyerekek segítő, formáló értékelésére kiemelt 

figyelmet kell fordítanunk. 

 

Az értékelés lehetőségei az ének-zene órákon: 

– Részvétel a közös éneklésben és játékban, órai aktivitás. 

– A tanult dalok ismerete, szövegtudás, a dallam és a ritmus egységes 

megszólaltatása. 

– A közös éneklés szabályainak megtartása, a dalok hangulatának megfelelő 

előadásmód. 
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– A tanult zenei elemek felismerése, reprodukálása. 

– Az írásbeli munkák önálló megoldása. 

– A megtapasztalt hangszínek felismerése. (tárgyi, környezeti, emberi 

hangszínek, hangszerek) 

– A zenehallgatások során megfogalmazott észrevételek, egyéni vélemények. 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Gyűjtőmunka ismertetése szóban 

- Népdaléneklés, zenei részlet éneklése,  

- Zenei olvasás, szolmizációs gyakorlat éneklése 

- Népi játékok 

 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Zenei írás, szolmizációs gyakorlatok lejegyzése 

- Munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

 

1. évfolyam 

 

Általános minősítés: - Kiválóan teljesített - Jól teljesített - Megfelelően teljesített - 

Felzárkóztatásra szorul 

 

A fejlesztés várt eredményei/ továbbhaladás feltételei 

A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal 

emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó 

hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően 

hallás után könnyedén megtanulni. 

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes 

lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot 

helyesen hangsúlyozzák. 

A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, 

ötvonalas kotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot 

pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok 

stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és 

hangjegyről szolmizálva éneklik. 

Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel 

tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául 
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szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a 

hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket. 

 

Szöveges értékelés - Érdeklődés, általános zenei képességek 

Érdeklődés, aktivitás 

- A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokban való részvételben még bátorításra 

szorul. 

Dallami készség, éneklés 

- Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel.  

- Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel. 

- Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként 

pontatlanul/bátortalanul énekel. 

- Hibás hangképzéssel énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul. 

- Zenei hallása egyéni fejlesztésre szorul. 

Ritmikai készség 

- Ritmikai készsége fejlett. 

- Ritmikai készsége megfelelő. 

- Ritmikai készsége kialakulóban van. 

- Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. 

 

 

2. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei/ továbbhaladás feltételei  

A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal 

emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó 

hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően 

hallás után könnyedén megtanulni. 

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes 

lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot 

helyesen hangsúlyozzák. 

A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, 

ötvonalas kotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot 

pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok 

stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és 

hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, 

rögtönöznek. 

Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel 

tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául 

szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a 

hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.   
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5 /jeles/ 

- A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

- Ritmikai készsége fejlett. 

- Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel. 

4 /jó/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

- Ritmikai készsége megfelelő.  

- Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel. 

3 /közepes/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokban való részvételben még bátorításra 

szorul. 

- Ritmikai készsége kialakulóban van. 

- Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként 

pontatlanul/bátortalanul énekel. 

2 /elégséges/ 

- A zene iránt ritkán mutat igazi érdeklődést. 

- Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. 

- Hibás hangképzéssel énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul. 

1 / elégtelen /  ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

 

3. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei/tovább haladás feltételei 

A tanulók 40 dalt (30népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni 

emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat 

csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó 

hangmagasságban énekelnek változatos dinamikával. Képesek az új dalokat rövid 

előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, 

majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus 

osztinátó, egyszerű kétszólamú zenei anyag, kánon). 

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkotni. A 3/4-es és 

4/4-esmetrumot helyesen hangsúlyozzák. 

A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik 

kottaképről (kézjel, betűkotta, vonalrendszer). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó 

ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg 

is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 

Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a 

zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik formaérzékük, a formai 
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építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják 

fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. Figyelmesen hallgatják az 

életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. Az évfolyam végére olyan 

gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei 

stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 

 

5 /jeles/ 

- A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

- Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, 

pontosan olvassa le. 

- Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel. Magabiztosan képes kottából 

szolmizálni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját felismeri. A kórustípusokat meg tudja különböztetni. 

- Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, 

ritmussorhoz szívesen talál ki új dallamot. 

4 /jó/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

- Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, 

leolvasásában ritkán téveszt. 

- Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel. Elfogadhatóan képes kottából 

szolmizálni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször felismeri. A kórustípusokat meg tudja különböztetni. 

- Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

3 /közepes/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokban való részvételben még bátorításra 

szorul. Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen 

ismeri fel, olvassa le. 

- Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként 

pontatlanul/bátortalanul énekel. Segítséggel képes kottából szolmizálni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját a tanult kórustípusokat nem mindig ismeri fel. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

2 /elégséges/ 

- A zene iránt ritkán nem mutat igazi érdeklődést. 

- Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. 

- Hibás hangképzéssel énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját a tanult kórustípusokat nem ismeri fel. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

1 / elégtelen /  ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 
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4. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei/tovább haladás feltételei 

A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni 

emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat 

csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó 

hangmagasságban énekelnek változatos dinamikával.  

Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy 

betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési 

készségük fejlődik (ritmus osztinátó, egyszerű kétszólamú zenei anyag, kánon). 

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkotni. A 2/4-es  3/4-

es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A tanult szolmizációs hangokból 

dallamfordulatokat improvizálnak, kérdés-felelet jellegű formaegységeket alkotnak a 

tanult dalok hangkészlete alapján lalázva vagy szolmizálva is. 

A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik 

kottaképről (kézjel, betűkotta, vonalrendszer). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó 

ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg 

is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 

Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a 

zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik formaérzékük, a formai 

építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják 

fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. Figyelmesen hallgatják az 

életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. A negyedik évfolyam végére 

olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei 

stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 

 

5 /jeles/ 

- A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

- Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, 

pontosan olvassa le. Hibátlanul hangoztatja a változó ütemű dalok ritmusát. 

- Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel, többszólamú dalok közös 

éneklése során is. Magabiztosan képes kottából szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, 

szóbeli és írásbeli tevékenység során fel tudja használni.  

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját felismeri. Képes megadott szempont szerint tudatos megfigyelést 

végezni, megfigyeléseit megfogalmazni. A kórustípusokat meg tudja 

különböztetni. 

- Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, 

ritmussorhoz szívesen talál ki új dallamot. 
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4 /jó/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

- Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, 

leolvasásában ritkán téveszt. A változó ütemű dalok hangoztatásában néha 

téveszt. 

- Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel, de többszólamú dalok közös 

éneklésekor még időnként bizonytalan. Elfogadhatóan képes kottából 

szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, 

de nem mindig képes szóbeli és írásbeli tevékenység során pontosan 

használni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször felismeri. A kórustípusokat meg tudja különböztetni. 

Tudatos megfigyelései időnként felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit nem 

mindig tudja megfogalmazni. 

- Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

3 /közepes/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokban való részvételben még bátorításra 

szorul. 

- Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri 

fel, olvassa le. A változó ütemű dalok ritmusát sok hibával hangoztatja. 

- Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként 

pontatlanul/bátortalanul énekel. Segítséggel képes kottából szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzések, elnevezések, fogalmak ismeretében 

még bizonytalan, nem mindig képes azokat szóbeli és írásbeli tevékenység 

során pontosan használni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször segítséggel ismeri fel. A kórustípusokat általában meg tudja 

különböztetni. Tudatos megfigyelései felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit 

nem mindig tudja megfogalmazni. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

2 /elégséges/ 

- A zene iránt ritkán nem mutat igazi érdeklődést. 

- Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. Hibás hangképzéssel 

énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját a tanult kórustípusokat nem mindig ismeri fel. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

1 / elégtelen /    ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 
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Ének-zene - felső tagozat 

 

A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai 

1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 

2. A magyar zenétől kiindulva vezessen az út az egyetemes zene 

megismeréséhez és megértéséhez. 

3. Olyan általánosan művelt embereket kell képezni, akik a saját nemzeti 

hagyományaik ismeretével és szeretetével, értői és élvezői lesznek más népek 

kultúrájának is. 

4. Az egységes magyar nemzeti kultúra megteremtése mellett, utat kell mutatni az 

őrzés és nyitás képességének kialakítására. 

5. A kifejező, szöveges éneklés lehetőségeivel élni kell a személyiségfejlesztés 

területén is (ráérzés, tolerancia, átélés, stb.). 

6. A zenei anyanyelvi műveltség írásbeli lehetőségeivel, az írás-olvasás 

képességének fejlesztésével, az elméleti anyag folyamatos tágításával 

bővüljenek az ismeretek. 

7. Fejlődjön a fantázia és a memória, továbbá erősödjön és fokozódjon a 

zeneszeretővé válás folyamata. 

8. A ritmus, mint kifejezőeszköz, annak belső átélésével váljék tudatossá 

(megfigyelés, utánzás, alkalmazás). Törekedjünk a ritmikában rejlő emocionális 

tartalom felfogására és megértésére (kognitív folyamatban). 

9. A zenetörténeti ismeretek elsajátításának folyamatában törekedni kell arra, 

hogy a gyerekek képesek legyenek elkülöníteni az egyes korokat, ismerve azok 

zeneszerzőit, a jellemző formákat és műfajokat, a kiemelt művek 

felismerésével, megnevezésével és a főtémák vokális megszólaltatásával. 

10. A zenei nevelés tartalmi munkájában helyet kell adni a tantárgyi 

koncentrációnak, aminek segítségével megismertethetjük azokat az 

összefüggéseket, amelyek a művészetek fejlődése útján, meghatározott 

történelmi viszonyok között jöttek létre! A szorosabb kapcsolatok lehetőségein 

keresztül, új kapukat kell nyitni az anyanyelvhez, az irodalomhoz, a 

történelemhez és a képzőművészetekhez! (A művészek gondolkodásmódja, 

megjelenítő ereje és eszköztára: pl.: hogyan ábrázolja történelmünk 

meghatározó egyéniségét / Hunyadi Lászlót – Erkel Ferenc a zeneszerző, 

Egressy Béni az író, és Madarász Viktor a festő?) 

11. Tanításunk középpontjába a zenei élmények kerüljenek, amelyeket igényesen 

és az életkornak megfelelő hangzó szemelvények kiválasztásával lehet 

megteremteni, ha igazán zeneszerető, kiegyensúlyozott nemzedéket 

szeretnénk felnevelni.  

12. Megfelelő motiválással fokozzuk a tanulói tevékenység intenzitását a 

művészetekben, az iskolában, a külvilágban – a mindennapi életben, a fokozott 

aktivitás, kreativitás és az önállóság megalapozása, kifejlesztése érdekében. 
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13. Az ének-zene tanítása során fejlett esztétikai érzéket, fegyelmezett 

magatartást, közösségi érzést, gazdag érzelemvilágot és világnézeti-erkölcsi 

szemléletet kell megvilágítani, fejleszteni! 

14. A zeneművészet iránti érdeklődés felkeltésével és fokozásával igényt kell 

kialakítani arra, hogy minden ember életének szerves részévé váljon a 

MUZSIKA! 

 

A helyes értékelés elvei, lehetőségei  

 

- Számonkérés, feleltetés természetes, oldott, feszültségmentes, jó hangulatú. 

- Az éneklés értékelésénél ügyeljünk a gyengébb zenei képességű, esetleg 

intonációs gondokkal vívódó vagy mutáló gyerekek felé irányuló 

követelményszintre! Őket csoportban és kizárólag a közösségi éneklésbe 

vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter szöveg tudása, a ritmus és 

dallam egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók 

zenei fejlődését, további előmenetelét és lelkesedését.  

- A diákok is vegyenek részt az értékelésben, ami biztonságot ad számukra, 

továbbá növeli a felelősségüket és önbizalmukat!  

- Rendszeresen értékeljük az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött 

biztos szövegmondást, a megfigyelések elemzésében való részvételt, a 

kottázási gyakorlatok elvégzését, a kezdeményezett gyűjtőmunka eredményét! 

Minden jó szándékú törekvés a tanár részéről, a tudás fokozását, a készségek 

további fejlesztésének hatványozottabb lehetőségeit eredményezi.  

- A zenei műveltség felmérése céljából „ZENEI TOTÓ” kitöltése. 

 

Az értékelés általános szempontjai 

1. dalok (szép, kifejező éneklés, dallam, szöveg, zenei elemek, dinamikai 

lehetőségek, zenetörténeti ismeretek stb.) 

2. elméleti ismeretek (előjegyzések, módosítások, hangközök, hangsorok, 

hangnemek stb.) 

3. szolmizálás, kottaolvasás (ezen célra ne a dalokat használjuk, hanem a 

tankönyv gyakorlataira támaszkodjunk!) 

4. ritmikai ismeretek (az előző évek során megismert, majd az új tanévben 

elsajátított ritmikai elemek és képletek felismerése, hangoztatása, lejegyzése, 

dallammal való összekapcsolása stb.) 

5. zenei elemek (formák, műfajok, kórusok típusai – szólamok, hangszerek, 

hangszeres együttesek 

6. zenetörténeti ismeretek (korok, zeneszerzők élete és művészete, zeneművek 

stb.) 

 

Évközi szorgalmi feladatokat egy-egy témakörhöz:  

- Kutatómunka az adott zenetörténeti korhoz, például: Milyen helyi vonatkozásai 

vannak az adott korban egy-egy zeneszerzőnek?  
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- Készítsen zenei naptárt a jeles napokból!  

- A zenei évfordulókhoz kötötten is kutathat egy-egy zeneszerző élete, 

munkássága után! - Készítsenek illusztrációkat az egyes népdalokhoz!  

- Ismerje meg az Operaház, a Zeneakadémia, a Művészetek Palotája 

programját, készítsen ajánlásokat osztálytársainak! Vegyen részt az 

Operakalandon! 

- Tervezzék meg a zene világnapjának egész napos programját!  

 

A tantárgyi értékelés formái, szempontjai 

Az ének-zene órákon az értékelés célja a tanulók erőfeszítéseinek jutalmazása,- a 

bátorítás és motiválás.  Az értékelés akkor látja el hatékonyan motiváló, fejlesztő 

funkcióját, ha személyre szabott. Ezt folyamatos megfigyelés alapján, a jó teljesítmény 

megerősítésével érhetjük el. A tanulókat mindig egyéni előrehaladásukhoz viszonyítva 

értékeljük, ezzel mintát adunk az önértékeléshez és mások értékeléséhez. Az 

intonációs problémákkal küzdő gyerekek segítő, formáló értékelésére kiemelt 

figyelmet kell fordítanunk. 

 

Az értékelés módja 

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 

1. A szóbeli számonkérés formái 

- Gyűjtőmunka ismertetése szóban 

- Népdaléneklés, zenei részlet éneklése,  

- Zenei olvasás, szolmizációs gyakorlat éneklése 

- Zenei művek felismerése, zenei ismereteik alkalmazása, elemzése 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

- Zenei írás, szolmizációs gyakorlatok lejegyzése 

- Munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel 

- Jegyzetelés, vázlatkészítés 

- Zenetörténeti ismeretek számonkérése (teszt, totó) 

 

5. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén  

Az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan 

és kifejezően csoportban és egyénileg is. (5 magyar népdal, 1 gregorián ének, 2 

katonadal 1848–49-ből, 2 kánon). Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív 

készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, 

formaérzékük és dallami készségük. A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés 

után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 
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Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat 

felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, formai megoldások). A 

többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, 

többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) 

megismerték. 

 

5 /jeles/ 

- A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

- Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, 

pontosan olvassa le. Hibátlanul hangoztatja a változó ütemű dalok ritmusát. 

- Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel, többszólamú dalok közös 

éneklése során is. Magabiztosan képes kottából szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, 

szóbeli és írásbeli tevékenység során fel tudja használni.  

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját felismeri. Képes megadott szempont szerint tudatos megfigyelést 

végezni, megfigyeléseit megfogalmazni. A kórustípusokat meg tudja 

különböztetni. 

- Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, 

ritmussorhoz szívesen talál ki új dallamot. 

4 /jó/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

- Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, 

leolvasásában ritkán téveszt. A változó ütemű dalok hangoztatásában néha 

téveszt. 

- Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel, de többszólamú dalok közös 

éneklésekor még időnként bizonytalan. Elfogadhatóan képes kottából 

szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, 

de nem mindig képes szóbeli és írásbeli tevékenység során pontosan 

használni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször felismeri. A kórustípusokat meg tudja különböztetni. 

Tudatos megfigyelései időnként felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit nem 

mindig tudja megfogalmazni. 

- Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

3 /közepes/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokban való részvételben még bátorításra 

szorul.. 

- Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri 

fel, olvassa le. A változó ütemű dalok ritmusát sok hibával hangoztatja. 

- Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként 

pontatlanul/bátortalanul énekel. Segítséggel képes kottából szolmizálni. 
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- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzések, elnevezések, fogalmak ismeretében 

még bizonytalan, nem mindig képes azokat szóbeli és írásbeli tevékenység 

során pontosan használni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször segítséggel ismeri fel. A kórustípusokat általában meg tudja 

különböztetni. Tudatos megfigyelései felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit 

nem mindig tudja megfogalmazni. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

2 /elégséges/ 

- A zene iránt ritkán mutat igazi érdeklődést. 

- Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. Hibás hangképzéssel 

énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját a tanult kórustípusokat nem mindig ismeri fel. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

1 / elégtelen /  ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

6. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén  

Az énekes anyagból 15 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan 

és kifejezően csoportban és egyénileg is. (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal). 

Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként 

továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük. A tanult 

zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló 

feladatokat szolmizálva olvasnak. Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő 

kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, 

dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások). A többször meghallgatott 

zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, 

zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték.   

 

5 /jeles/ 

- A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

- Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, 

pontosan olvassa le. Hibátlanul hangoztatja a változó ütemű dalok ritmusát. 

- Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel, többszólamú dalok közös 

éneklése során is. Magabiztosan képes kottából szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, 

szóbeli és írásbeli tevékenység során fel tudja használni.  

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját felismeri. Képes megadott szempont szerint tudatos megfigyelést 
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végezni, megfigyeléseit megfogalmazni. A kórustípusokat meg tudja 

különböztetni. 

- Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, 

ritmussorhoz szívesen talál ki új dallamot. 

4 /jó/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

- Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, 

leolvasásában ritkán téveszt. A változó ütemű dalok hangoztatásában néha 

téveszt. 

- Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel, de többszólamú dalok közös 

éneklésekor még időnként bizonytalan. Elfogadhatóan képes kottából 

szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, 

de nem mindig képes szóbeli és írásbeli tevékenység során pontosan 

használni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször felismeri. A kórustípusokat meg tudja különböztetni. 

Tudatos megfigyelései időnként felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit nem 

mindig tudja megfogalmazni. 

- Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

3 /közepes/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokban való részvételben még bátorításra 

szorul.. 

- Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri 

fel, olvassa le. A változó ütemű dalok ritmusát sok hibával hangoztatja. 

- Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként 

pontatlanul/bátortalanul énekel. Segítséggel képes kottából szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzések, elnevezések, fogalmak ismeretében 

még bizonytalan, nem mindig képes azokat szóbeli és írásbeli tevékenység 

során pontosan használni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször segítséggel ismeri fel. A kórustípusokat általában meg tudja 

különböztetni. Tudatos megfigyelései felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit 

nem mindig tudja megfogalmazni. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

2 /elégséges/ 

- A zene iránt ritkán mutat igazi érdeklődést. 

- Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. Hibás hangképzéssel 

énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját a tanult kórustípusokat nem mindig ismeri fel. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 
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1 / elégtelen /  ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

7. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén  

Az énekes anyagból 15 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően 

csoportban. (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 4 műdal; 1 többszólamú 

ének; 2 zenemű főtémája). A generatív készségfejlesztés eredményeként 

továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést 

követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, 

stílusához, műfajához mérten. A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból 

kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 

 

5 /jeles/ 

- A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

- Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, 

pontosan olvassa le. Hibátlanul hangoztatja a változó ütemű dalok ritmusát. 

- Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel, többszólamú dalok közös 

éneklése során is. Magabiztosan képes kottából szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, 

szóbeli és írásbeli tevékenység során fel tudja használni.  

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját felismeri. Képes megadott szempont szerint tudatos megfigyelést 

végezni, megfigyeléseit megfogalmazni. A kórustípusokat meg tudja 

különböztetni. 

- Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, 

ritmussorhoz szívesen talál ki új dallamot. 

4 /jó/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

- Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, 

leolvasásában ritkán téveszt. A változó ütemű dalok hangoztatásában néha 

téveszt. 

- Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel, de többszólamú dalok közös 

éneklésekor még időnként bizonytalan. Elfogadhatóan képes kottából 

szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, 

de nem mindig képes szóbeli és írásbeli tevékenység során pontosan 

használni. 
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- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször felismeri. A kórustípusokat meg tudja különböztetni. 

Tudatos megfigyelései időnként felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit nem 

mindig tudja megfogalmazni. 

- Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

3 /közepes/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokban való részvételben még bátorításra 

szorul.. 

- Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri 

fel, olvassa le. A változó ütemű dalok ritmusát sok hibával hangoztatja. 

- Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként 

pontatlanul/bátortalanul énekel. Segítséggel képes kottából szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzések, elnevezések, fogalmak ismeretében 

még bizonytalan, nem mindig képes azokat szóbeli és írásbeli tevékenység 

során pontosan használni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször segítséggel ismeri fel. A kórustípusokat általában meg tudja 

különböztetni. Tudatos megfigyelései felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit 

nem mindig tudja megfogalmazni. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

2 /elégséges/ 

- A zene iránt ritkán mutat igazi érdeklődést. 

- Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. Hibás hangképzéssel 

énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját a tanult kórustípusokat nem mindig ismeri fel. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

1 / elégtelen /  ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

8. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén  

Az énekes anyagból 8-10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek 

kifejezően egyénileg,csoportban (ballagási dalok, 8 magyar népdal, 4 történeti ének, 1 

műdal, 2 XX. századi zenemű főtémája). A generatív készségfejlesztés 

eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és 

harmonikus hallásuk, formaérzékük. Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. 

Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvassák.  Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, 

zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott 

műveket jellemző részleteik alapján felismerik.  
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5 /jeles/ 

- A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

- Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, 

pontosan olvassa le. Hibátlanul hangoztatja a változó ütemű dalok ritmusát. 

- Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel, többszólamú dalok közös 

éneklése során is. Magabiztosan képes kottából szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, 

szóbeli és írásbeli tevékenység során fel tudja használni.  

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját felismeri. Képes megadott szempont szerint tudatos megfigyelést 

végezni, megfigyeléseit megfogalmazni. A kórustípusokat meg tudja 

különböztetni. 

- Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, 

ritmussorhoz szívesen talál ki új dallamot. 

4 /jó/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

- Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, 

leolvasásában ritkán téveszt. A változó ütemű dalok hangoztatásában néha 

téveszt. 

- Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel, de többszólamú dalok közös 

éneklésekor még időnként bizonytalan. Elfogadhatóan képes kottából 

szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, 

de nem mindig képes szóbeli és írásbeli tevékenység során pontosan 

használni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször felismeri. A kórustípusokat meg tudja különböztetni. 

Tudatos megfigyelései időnként felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit nem 

mindig tudja megfogalmazni. 

- Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

3 /közepes/ 

- A zenét szereti, élvezi, de a feladatokban való részvételben még bátorításra 

szorul.. 

- Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri 

fel, olvassa le. A változó ütemű dalok ritmusát sok hibával hangoztatja. 

- Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként 

pontatlanul/bátortalanul énekel. Segítséggel képes kottából szolmizálni. 

- A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzések, elnevezések, fogalmak ismeretében 

még bizonytalan, nem mindig képes azokat szóbeli és írásbeli tevékenység 

során pontosan használni. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját legtöbbször segítséggel ismeri fel. A kórustípusokat általában meg tudja 
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különböztetni. Tudatos megfigyelései felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit 

nem mindig tudja megfogalmazni. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

2 /elégséges/ 

- A zene iránt ritkán mutat igazi érdeklődést. 

- Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. Hibás hangképzéssel 

énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul. 

- Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek 

hangját a tanult kórustípusokat nem mindig ismeri fel. 

- Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésre. 

1 / elégtelen /  ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

Technika és tervezés – alsó tagozat 

 

1. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltételei: 

A tanuló: 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, 

alak, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát. 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, 

alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket 

végez el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok 

szerint reálisan értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi 

eredményesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, 

megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, 

problémamegoldási képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 
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 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit 

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai 

önellátás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, 

növények, állatok gondozása stb. 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, 

megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, 

alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit 

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, 

szabályokat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, 

problémamegoldási képességgel. 

 

Értékelés 

 

Kiválóan megfelelt: Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait 

kiválóan ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában 

rendkívül ügyes és kreatív. 

A munkadarabjai igényesek, pontosak. 

 

Jól megfelelt: Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait jól ismeri. 

Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában ügyes és kreatív. 

A munkadarabjai igényesek, pontosak. 
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Megfelelt: Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait megfelelően 

ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában kevésbé ügyes 

és kreatív. 

A munkadarabjai megfelelőek. 

 

Felzárkóztatásra szorul: Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait 

kevésbé ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában 

segítségre szorul. 

A munkadarabjai kevésbé megfelelőek. 

 

2. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei: 

A tanuló: 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, 

alak, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát. 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, 

alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket 

végez el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok 

szerint reálisan értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi 

eredményesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, 

megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, 

problémamegoldási képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 
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 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit 

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai 

önellátás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, 

növények, állatok gondozása stb. 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, 

megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, 

alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, 

szabályokat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, 

problémamegoldási képességgel. 

 

Értékelés 

 

Jeles (5) Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait kiválóan ismeri. 

Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes és 

kreatív. 

A munkadarabjai igényesek, pontosak. 

 

Jó (4) Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait jól ismeri. Az 

iskolában megismert anyagok és eszközök használatában ügyes és kreatív. 

A munkadarabjai igényesek, pontosak. 

 

Közepes (3) Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait megfelelően 

ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában kevésbé ügyes 

és kreatív. 

A munkadarabjai megfelelőek. 
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Elégséges (2) Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait kevésbé 

ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában segítségre 

szorul. 

A munkadarabjai kevésbé megfelelőek. 

 

Elégtelen (1) A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette. 

 

3. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei: 

A tanuló: 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, 

alak, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, 

alkalmazza a tanult  

 tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket 

végez el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok 

szerint reálisan értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi 

eredményesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, 

problémamegoldási képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit 

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai 

önellátás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, 

növények, állatok gondozása stb.; 
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 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, 

megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, 

alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit 

 

Értékelés 

 

Jeles (5) Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait kiválóan ismeri. 

Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes és 

kreatív. 

A munkadarabjai igényesek, pontosak. 

 

Jó (4) Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait jól ismeri. Az 

iskolában megismert anyagok és eszközök használatában ügyes és kreatív. 

A munkadarabjai igényesek, pontosak. 

 

Közepes (3) Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait megfelelően 

ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában kevésbé ügyes 

és kreatív. 

A munkadarabjai megfelelőek. 

 

Elégséges (2) Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait kevésbé 

ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában segítségre 

szorul. 

A munkadarabjai kevésbé megfelelőek. 

 

Elégtelen (1) A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette. 
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4. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei: 

A tanuló: 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, 

alak, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, 

alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket 

végez el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok 

szerint reálisan értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi 

eredményesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, 

megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, 

problémamegoldási képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit 

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai 

önellátás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, 

növények, állatok gondozása stb.; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, 

megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 
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 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, 

alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit 

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, 

szabályokat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési és 

problémamegoldási képességgel. 

 

Értékelés 

 

Jeles (5) 

Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait kiválóan ismeri. Az 

iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes és kreatív. 

A munkadarabjai igényesek, pontosak. 

 

Jó (4) 

Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait jól ismeri. Az iskolában 

megismert anyagok és eszközök használatában ügyes és kreatív. A munkadarabjai 

igényesek, pontosak, kevésbé egyediek. 

 

Közepes (3) 

Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait megfelelően ismeri. Az 

iskolában megismert anyagok és eszközök használatában kevésbé ügyes és kreatív. 

A munkadarabjai megfelelőek, elkészítés folyamatában kevés hibát ejt. 

 

Elégséges (2) 

Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait kevésbé ismeri. Az 

iskolában megismert anyagok és eszközök használatában segítségre szorul. A 

munkadarabjai kevésbé megfelelőek, hibásan készíti el a munkadarabokat. 

 

Elégtelen (1) 

A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette. 
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Technika és tervezés – felső tagozat 

(MODUL „A”: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái) 
 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

 

1. A szóbeli számonkérés formái 

 Gyűjtőmunka ismertetése szóban 

 Munkadarab bemutatása, 

 PPT bemutatása, 

 Kiselőadások,  

 Önértékelés megfogalmazása 

2. Írásbeli számonkérés fajtái: 

 Jegyzetelés, vázlatkészítés 

 Skiccek, szerkesztések készítése 

 Projektek bemutatása 

 

Az értékelés módja 

 Szóbeli értékelés 

 A munkadarab vagy kiselőadás érdemjeggyel történő értékelés 

 Az órai munka, rész vagy egész feladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka 

értékelése  érdemjegyekkel 

 

A javítás módja 

A munkadarab vagy feladat ismertetésekor az értékelési szempontok is megadásra 

kerülnek. Az osztályzat ezen szempontsor szerint alakul ki. 

A értékelésben részt vesz a megadott szempontsor alapján: 

 A szaktanár 

 A tanuló önértékelés formájában  

 A tanulóközösség- csoport 

  

A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai 

A tanulók munkájának ellenőrzésére és értékelése minden munkadarab, projekt 

elkészítése után történik. 

Az értékelés általános szempontjai- 

 A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más 

információzerzési képességének szintje; 

– Eszközhasználatuk szintje; 

– Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje; 

– Tényismeretük és annak kifejezési képessége; 

– Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje; 

– Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje; 

– Ismereteik alkalmazásának szintje; 
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– Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 

– Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje; 

– A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük. 

 Esztétikai megjelenítés szintje 

Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy 

az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! 

Az értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények 

adják, amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük.  

 

5. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltétele: 

A tanuló 

 megismeri a méretmegadás elemeit; 

 felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 

 ismeri a vetületi ábrázolást; 

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a 

modellezés során felhasznált anyagok tulajdonságairól, például természetes és 

mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok. 

 ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; 

 összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, 

azonosságokat, különbségeket fogalmaz meg; 

 összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és gazdasági épületeket; 

 ismereteket gyűjt a saját településéről; 

 elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot; 

 átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, épület alakja; 

 lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján; 

 lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek felhasználásával. 

 azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, falazat, nyílászárók, homlokzat, 

tető; 

 ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a hagyományos népi 

építészet épületeiről, építőanyagairól; 

 információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról; 

 megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert, gazdasági épületek; 

 modellezi a lakóépületek környezetét. 

 terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal, például nyomtatott, 

interneten elérhető térképek, fényképek alapján; 

 eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon; 

 a társakkal együttműködve településmodellt tervez; 

 csoportban településmodellt épít. 

 felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések 

kialakulásában, fejlődésében, a település lakóinak életminőségében. 
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 lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével – megadott létszámú 

család számára; 

 berendezett lakásmakettet készít; 

 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok 

funkcióját, egymással való kapcsolatát. 

 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését; 

 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti kapcsolatot; 

 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait; 

 információkat gyűjt a bútorok történetéről; 

 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok kiválasztása, elhelyezése 

során; 

 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, szokásai közötti 

kapcsolatot; 

 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek szerepét a 

lakberendezésben; 

 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, eszközeiről; 

 ismeri a modern konyhával szemben támasztott követelményeket; 

 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés higiéniai, 

munkaszervezési, ergonómiai szempontjait. 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a környezeti 

szempontokat 

 az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például 

természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, 

képlékeny anyagok; 

 terveit szóban, rajzban megosztja; 

 a terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 a szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével használja; 

 a munkavégzési szabályokat betartja; 

 felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a védőeszközök használatának 

szükségességét; 

 csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat betartatja, betartja; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér, segítséget ad; 

 felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. 

 

Értékelés 

 

Jeles (5): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, 

tudását alkalmazni is képes. Az iskolában használt anyagok, és eszközök 

sajátosságait kiválóan ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök 

használatában rendkívül ügyes és kreatív. A munkadarabjai igényesek, pontosak, 

egyediek. 
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Jó (4): ha a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit, kisebb 

bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását. Az iskolában használt anyagok, és 

eszközök sajátosságait jól ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök 

használatában ügyes és kreatív. A munkadarabjai igényesek, pontosak, kevésbé 

egyediek. 

 

Közepes (3): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként 

felszínesen és több hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását. 

Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait megfelelően ismeri. Az 

iskolában megismert anyagok és eszközök használatában kevésbé ügyes és kreatív. 

A munkadarabjai megfelelőek, elkészítés folyamatában kevés hibát ejt. 

 

Elégséges (2): ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz 

nélkülözhetetlenül szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel 

képes önálló feladatvégzésre. Az iskolában használt anyagok, és eszközök 

sajátosságait kevésbé ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök 

használatában segítségre szorul. A munkadarabjai kevésbé megfelelőek, hibásan 

készíti el a munkadarabokat. 

 

Elégtelen (1): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem 

sajátította el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, 

nevelői segítséggel sem képes az önálló munka-végzésre. 

 

6. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltételei: 

A tanuló 

 megismeri a méretmegadás elemeit; 

 felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 

 ismeri a vetületi ábrázolást; 

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a 

modellezés során felhasznált anyagok tulajdonságairól, például természetes és 

mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok. 

 ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; 

 összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, 

azonosságokat, különbségeket fogalmaz meg; 

 összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és gazdasági épületeket; 

 ismereteket gyűjt a saját településéről; 

 elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot; 

 átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, épület alakja; 

 lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján; 

 lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek felhasználásával. 
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 azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, falazat, nyílászárók, homlokzat, 

tető; 

 ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a hagyományos népi 

építészet épületeiről, építőanyagairól; 

 információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról; 

 megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert, gazdasági épületek; 

 modellezi a lakóépületek környezetét. 

 megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, 

közintézményeket; 

 egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal, például 

nyomtatott, interneten elérhető térképek, fényképek alapján; 

 eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon; 

 a társakkal együttműködve településmodellt tervez; 

 csoportban településmodellt épít. 

 felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések 

kialakulásában, fejlődésében, a település lakóinak életminőségében. 

 lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével – megadott létszámú 

család számára; 

 berendezett lakásmakettet készít; 

 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok 

funkcióját, egymással való kapcsolatát. 

 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését; 

 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti kapcsolatot; 

 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait; 

 információkat gyűjt a bútorok történetéről; 

 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok kiválasztása, elhelyezése 

során; 

 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, szokásai közötti 

kapcsolatot; 

 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek szerepét a 

lakberendezésben; 

 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, eszközeiről; 

 ismeri a modern konyhával szemben támasztott követelményeket; 

 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés higiéniai, 

munkaszervezési, ergonómiai szempontjait. 

 felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a környezeti 

szempontokat 

 az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például 

természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, 

képlékeny anyagok; 

 terveit szóban, rajzban megosztja; 



239 

 

  

 a terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 a szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével használja; 

 a munkavégzési szabályokat betartja; 

 felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a védőeszközök használatának 

szükségességét; 

 csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat betartatja, betartja; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér, segítséget ad; 

 felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. 

  

Értékelés 

 

Jeles (5): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, 

tudását alkalmazni is képes. Az iskolában használt anyagok, és eszközök 

sajátosságait kiválóan ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök 

használatában rendkívül ügyes és kreatív. A munkadarabjai igényesek, pontosak, 

egyediek. 

 

Jó (4): ha a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit, kisebb 

bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását. Az iskolában használt anyagok, és 

eszközök sajátosságait jól ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök 

használatában ügyes és kreatív. A munkadarabjai igényesek, pontosak, kevésbé 

egyediek. 

 

Közepes (3): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként 

felszínesen és több hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását. 

Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait megfelelően ismeri. Az 

iskolában megismert anyagok és eszközök használatában kevésbé ügyes és kreatív. 

A munkadarabjai megfelelőek, elkészítés folyamatában kevés hibát ejt. 

 

Elégséges (2): ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz 

nélkülözhetetlenül szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel 

képes önálló feladatvégzésre. Az iskolában használt anyagok, és eszközök 

sajátosságait kevésbé ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök 

használatában segítségre szorul. A munkadarabjai kevésbé megfelelőek, hibásan 

készíti el a munkadarabokat. 

 

Elégtelen (1): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem 

sajátította el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, 

nevelői segítséggel sem képes az önálló munka-végzésre. 
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7. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltételei: 

A tanuló 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; azonosítja a 

települések legfontosabb közműveit, közszolgáltatásait 

 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű 

rendszereinek felépítéséről, működéséről; 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 elemzi, összehasonlítja az építményekre ható hatásokat és az építményekkel 

kapcsolatos követelményeket; 

 tanulmányozott példák alapján áttekinti az épületek legfontosabb közműveit – 

elektromos hálózat, vízellátó rendszer, fűtési rendszer, légtechnika; 

 beazonosítja a lakás elektromos hálózatában alkalmazott leggyakoribb 

érintésvédelmi módokat – kettős szigetelés, védőföldelés, nullázás, FI relé; 

 azonosítja a legfontosabb üzemeltetési, karbantartási feladatokat, a leggyakoribb 

hibákat és azok okait; 

 elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a 

környezetében található szerkezeteken; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad tevékenységében; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként 

tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein 

változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 

szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos 

eltéréseket számszerűsít; 

 grafikonok, diagramok alapján elemzi a háztartások energiafogyasztását; 

 példákat mond az energiapazarlásra; 
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 példákat mond takarékossági lehetőségekre az elektromosáram-fogyasztás, a 

vízfogyasztás, a fűtési és más hőenergia területén. 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy 

tervezőprogram segítségével készíti el és osztja meg; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 

szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos 

eltéréseket számszerűsít; 

 felsorolja az egészséges, élhető település kritériumait; 

 elemzi a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, felismeri a 

törvényszerűségeket; 

 elemzi az épített környezet és az életvitel összefüggéseit; 

 összehasonlítja a hagyományos és a modern építőanyagokat; 

 feltárja az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti 

kapcsolatokat; 

 megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, 

közintézményeket és azok szerepét a településen lakók életében; 

 régi térképek, fényképek alapján nyomon követi egy adott terület változásait; 

 gyűjtött dokumentumok alapján megismeri a települése történetét. 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 

 anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság 

szempontja szerint; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként 

tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein 

változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
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 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot 

tesz produktuma továbbfejlesztésére; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 

szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos 

eltéréseket számszerűsít; 

 átlátja a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a település lakóinak 

életminőségében 

 

Értékelés 

 

Jeles (5): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, 

tudását alkalmazni is képes. Az iskolában használt anyagok, és eszközök 

sajátosságait kiválóan ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök 

használatában rendkívül ügyes és kreatív. A munkadarabjai igényesek, pontosak, 

egyediek. 

 

Jó (4): ha a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit, kisebb 

bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását. Az iskolában használt anyagok, és 

eszközök sajátosságait jól ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök 

használatában ügyes és kreatív. A munkadarabjai igényesek, pontosak, kevésbé 

egyediek. 

 

Közepes (3): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként 

felszínesen és több hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását. 

Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait megfelelően ismeri. Az 

iskolában megismert anyagok és eszközök használatában kevésbé ügyes és kreatív. 

A munkadarabjai megfelelőek, elkészítés folyamatában kevés hibát ejt. 

 

Elégséges (2): ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz 

nélkülözhetetlenül szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel 

képes önálló feladatvégzésre. Az iskolában használt anyagok, és eszközök 

sajátosságait kevésbé ismeri. Az iskolában megismert anyagok és eszközök 

használatában segítségre szorul. A munkadarabjai kevésbé megfelelőek, hibásan 

készíti el a munkadarabokat. 

 

Elégtelen (1): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem 

sajátította el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, 

nevelői segítséggel sem képes az önálló munka-végzésre. 
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Vizuális kultúra  

 

Értékelés: 

 

A rajz és vizuális nevelés tantárgy alkotásközpontú, ezért az értékelésnek is 

elsősorban a képességek, készségek fejlődését kell nyomon követnie a gyerekek 

munkáiban.  

A komplexitásból következően egy-egy gyermek tantárgyi teljesítményei is mindig 

többszintűek. Más-más színvonalú eredményt érhetnek el a megfigyelés, az elemzés, 

a gyakorlati feladatok, vagy a művészeti ismeretek területén. Így az ellenőrzésben, 

értékelésben is rugalmasan a gyermekek eltérő adottságaihoz, egyéni 

fejlődésének üteméhez kell igazodni!  

Az ellenőrzés-értékelés legfontosabb feladata, hogy az elvárás, ellenőrzés, és 

minősítés eszközeivel a tanulókat az önértékelésben, saját fejlődésük követésében, 

reális megítélésében segítse, saját teljesítményük elemzésének szokását bennük 

kialakítsa. Az értékelés lehetőleg térjen ki a kis részletekre is (hiszen sokszor csak 

ezekben mutatható ki a fejlődés ténye, de a kevésbé motivált gyerekeknek ezek is 

jelentős sikerforrások lehetnek). 

Az egyéni és közös megbeszélések, az óra alatti és az óravégi értékelés egyaránt a 

jó, ötletes, kifejező megoldásokat, próbálkozásokat vagy a feladatnak való megfelelés 

mértékét, az érdeklődő közreműködést állapítsák meg. 

Az értékelés alkalmai szolgálják a tanultak megszilárdítását, a gyerekek 

szemléletének irányítását és ízlésének alakítását, és a teljesítmény örömét. A 

tanulói munkák elemzésekor - a személyes érintettségre való tekintettel – 

lehetőleg elmarasztaló megjegyzés ne fűződjön. Ehelyett érdemes rámutatni az 

érdekes-értékes gondolatokra, ígéretes ötletekre, értékelni a művészet iránti 

érdeklődést, kiemelni a tanuló munkáiban a jól sikerült részleteket, méltányolni az 

elrontott-újrakezdett munkáknál a bátorságát és a kitartását. 

A vizuális befogadás helyzeteiben a gyerekeknek a látványokról, műalkotásokról, 

egymás munkáiról szóban is meg kell nyilatkozniuk, önálló véleményt kell formálniuk, 

tetszésítéletüket indokolniuk kell, amely alkalmakkor a szakkifejezések szakszerű 

használata is megméretik. Ezért fontos a tantárgyi ismereteket (műalkotások 

adatainak felidézése, műfajok megnevezése, a könyvtár művészeti albumainak önálló 

használata, stb.), és a verbális aktivitást is értékelni. 

A képességfejlesztés alapszabálya: az értékelés soha ne maradjon el! 

 

Az értékelés, ellenőrzés lehetséges területei: 

 

Az egyéni és közös korrektúra, a konkrét feladattal kapcsolatos személyes 

konzultációk, az önellenőrzés megkövetelése, a tanórákon történő folyamatos szóbeli 

értékelés keretében valósulhat meg. 
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A közös értékelésre az együttes eredmények áttekintésekor kerül sor, alkalmat adva 

az elvégzett munka feletti öröm kinyilvánítására. A tanulók munkáinak kiállítása, 

bemutatása az értékelés sajátos eszköze! 

Az adott szempontok szerinti elemzés a tanulók és a nevelő részéről egy-egy 

feladat, vagy több tanórán át tartó témafeldolgozás befejezésekor valósulhat meg. 

Ilyenkor a konkrét feladat céljával vetjük össze a csoport és benne az egyének 

teljesítményét, kiemelve a sikeres megoldásokat, a fejlődés tényét, a feladat 

megértését, az eredetiséget. 

Érdemes értékelni a tanulók füzeteit is, amelybe az ismeretek (tanár által diktált, vagy 

önállóan lejegyzett) vázlatát írták, vázlat-rajzaikat, és egyéb feladataikat megoldották, 

gyűjtött képeiket rendszerezve beragasztották. 

Mindezek összegzéseként kerülhet sor a szokásos érdemjeggyel minősített tanév 

közbeni, és osztályzattal lezárt félévi és tanév végi értékelésre. 

 

Az értékelés módjai 

 

Szóbeli értékelés 

A rajzóra egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár, a gyakorlati (műtermi, műhely) 

munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó a formatív, 

szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő biztatás, illetve 

a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanuló önértékelésének kialakulását, fejleszti 

önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi közös, a tanulók 

bevonásával történő szóbeli értékelésnek is. 

 

Írásbeli értékelés 

Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a szummatív 

értékelés elemei. Az osztályzatoknál a mégoly rövid (lapszéli) írásos megjegyzések is 

pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak bizonyos problémákra, és 

javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése pedig többcélú órai 

feladat is lehet. 

 

Az osztályzás 

Fontos szem előtt tartani, hogy az osztályzattal történő értékelés szummatív, a tantervi 

követelmények megvalósulását számonkérő értékelés legyen. Nagy zavart okoz, ha 

az osztályzat hol a biztatás eszköze (formatív értékelés), hol pedig a tudás minősítése. 

A szummatív típusú felmérő, összegző, záró minősítések (vizsgák), amelyek 

szelekciós funkciót is betöltenek, csak akkor hitelesek, ha objektívek, következetesek 

és pontosan meghatározott kritériumok alapján történnek. 

 

Felső tagozat 5.-8.osztály 

 

Tanórán: 

-a tanulók résztevékenységeinek megfigyelése 

-tanulói produktumok önértékelő elemzése szóban 
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-tanulói produktumok összehasonlítása több szempont alapján 

-tanulói produktumok tanulói zsűrizése 

 

Numerikus értékelés az elkészült produktumokra. ill. témakörök,logikai egységek 

végén végezzük az életkori sajátosságokat figyelembe véve. 

Arra törekszünk, hogy inspirálja a gyereket ,hogy minél szabadabban fejezhesse ki 

gondolatait ,érzéseit és ábrázolja azokat. 

Az osztályozásnál is fontosabb, hogy a színvonalas munkákat év közben 

„KIÁLLÍTSUK” 

 

1. évfolyam 

 

Az értékelés általános szempontjai 

– A színek ismerete: 

– Ábrázolása: 

– Az alapszínek ismerete, felhasználása: 

– Eszközhasználata: 

– A munkadarab esztétikája 

 

Az 1. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények  

– Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

– Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

– Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- 

és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb 

körű figyelembevételével. 

– A felszerelés önálló rendben tartása. 

– A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

– Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, 

szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 

– A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

– Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 

– Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb 

választásra, illetve reflektív médiahasználat. 

– Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának 

felismerése. 

– A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető 

különbségek felismerése.  

– Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő 

veszélyek felismerése. 

– Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok 

kifejezése. 
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Első osztályban szöveges értékelés van. Ennek megfelelően a tanuló bizonyítványába 

kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy felzárkóztatásra szorul záradék 

kerül. 

 

Értékelés 

 

Kiválóan megfelelt: 

A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységet teljes figyelemmel és 
odaadással végez. Ügyesen ábrázol, fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. 
Szabadon készített alkotásai egyéniek. 
Jól megfelelt 

A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységet figyelemmel és odaadással 
végez. Ügyesen ábrázol. Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és 
formák változatosságára.  
Megfelelt: 

A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi. Tanítói 
segítségnyújtás után ábrázolása megfelelő. Kifejezésmódja megfelelő.  
Felzárkóztatásra szorul: 

A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, gyakran 

bátorításra, segítségre szorul. Kifejezésmódja fejlesztésre szorul. 

 

2. évfolyam 

A 2. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

– Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

– Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

– Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- 

és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb 

körű figyelembevételével. 

– A felszerelés önálló rendben tartása. 

– A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

– Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, 

szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 

– A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

– Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 

– Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb 

választásra, illetve reflektív médiahasználat. 

– Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának 

felismerése. 

– A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) 

azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. 

médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív 

kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását). 

– A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető 

különbségek felismerése.  
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– Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő 

veszélyek felismerése. 

– Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok 

kifejezése. 

 

Értékelés 

 

Jeles(5) 

A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységet teljes figyelemmel és 
odaadással végez. Ügyesen ábrázol, fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. 
Szabadon készített alkotásai egyéniek. 
Jó(4) 

A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységet figyelemmel és odaadással 
végez. Ügyesen ábrázol. Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és 
formák változatosságára.  
Közepes(3) 

A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi. Tanítói 
segítségnyújtás után ábrázolása megfelelő. Kifejezésmódja megfelelő.  
Elégséges(2) 

A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, gyakran 
bátorításra, segítségre szorul. Kifejezésmódja fejlesztésre szorul.  
Elégtelen(1) 

A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette. 
 

3. évfolyam 

A 3. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

– Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak 

megfelelő értelmezése. 

– Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez 

készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

– Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek 

megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 

– A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve 

komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is 

beépítve.  

– Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak 

megfelelő térbeli szükségletek felismerése. 

– A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti 

különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, 

tájkép). 

– Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések 

elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak 

használatával, az életkornak megfelelően. 

– Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti 

tudatos választás. 
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– A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és 

azok érzelmi hatásának felismerése. 

– Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az 

elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések 

megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 

– A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos 

alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

– A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) 

megismerése.  

– A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.  

– Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak 

ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során 

fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. 

Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése. 

 

 

Értékelés 

 

Jeles(5) 

A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységet teljes figyelemmel és 
odaadással végez. Ügyesen ábrázol, fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. 
Szabadon készített alkotásai egyéniek. 
Jó(4) 

A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységet figyelemmel és odaadással 
végez. Ügyesen ábrázol. Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és 
formák változatosságára.  
Közepes(3) 

A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi. Tanítói 
segítségnyújtás után ábrázolása megfelelő. Kifejezésmódja megfelelő.  
Elégséges(2) 

A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, gyakran 
bátorításra, segítségre szorul. Kifejezésmódja fejlesztésre szorul.  
Elégtelen(1) 

A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette. 
 

 

4. évfolyam 

A 4. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő 

értelmezése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez 

készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek 

megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 
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 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve 

komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.  

 Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő 

térbeli szükségletek felismerése. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek 

további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 

 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések 

elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az 

életkornak megfelelően. 

 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos 

választás. 

 A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok 

érzelmi hatásának felismerése. 

 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az 

elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések 

megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 

 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos 

alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) 

megismerése.  

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak 

ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és 

szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó 

fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése. 

 

Értékelés 

 

Jeles(5) 

A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységet teljes figyelemmel és 
odaadással végez. Ügyesen ábrázol, fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. 
Szabadon készített alkotásai egyéniek. 
Jó(4) 

A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységet figyelemmel és odaadással 
végez. Ügyesen ábrázol. Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és 
formák változatosságára.  
Közepes(3) 

A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi. Tanítói 
segítségnyújtás után ábrázolása megfelelő. Kifejezésmódja megfelelő.  
Elégséges(2) 

A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, gyakran 
bátorításra, segítségre szorul. Kifejezésmódja fejlesztésre szorul.  
Elégtelen(1) 

A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette. 
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5. évfolyam 

Az 5. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

 A tanuló képes élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait változatos vizuális 

eszközökkel kifejezni. Ismeri, megkülönbözteti a vizuális művészeti ágakat és 

műfajokat, segítséggel alkalmazza a műalkotások elemzésének megismert 

módjait. 

 Ismeri a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, felismer és megnevez 

koronként legalább három-három alkotást.  

 Rajzi elemzésekkel, szóbeli magyarázatokkal kísért vizuális megfigyelésekre 

képes. 

 Egyszerűbb modellek, alakok egyes tulajdonságait az ábrázolásban ki tudja 

emelni. 

 Kevésbé összetett látványt, kitalált tárgyat megrajzol emlékezet, képzelet alapján 

is. Ismeri a tömegkommunikáció fő jellemzőit.  

 Ismeri a stílus és a forma szerepét a tárgyválasztó döntésekben. 

 Több- kevesebb önállósággal alkalmazza a tanult ábrázolási technikákat. 

Törekszik az adott célnak legmegfelelőbb anyagok és technikák megválasztására. 

 

Értékelés 

 

Jeles (5): A tanult tananyagot kiválóan ismeri, érti, tudja, művészettörténeti ismereteit 

széleskörűen alkalmazni is tudja. Képes pontosan, szabatosan fogalmazni, lényegre 

mutatóan definiálni, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt, tud szabadon, 

önállóan beszélni, bátran mer visszakérdezni, véleményt mondani. Megadott 

szempontok segítségével önállóan műalkotások elemzésére képes.  A vizuális kultúra 

körébe tartozó alkotótevékenységet teljes figyelemmel és odaadással végzi. Ügyesen 

ábrázol, fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai 

egyéniek, kreatívak. 

 

Jó (4): A tanult tananyagot jól ismeri, érti, tudja, művészettörténeti ismereteit 

alkalmazni is tudja. Képes többnyire pontosan fogalmazni, lényegre mutatóan 

definiálni, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt, tud kis segítséggel, önállóan 

beszélni, bátran mer visszakérdezni, véleményt mondani. Kevés és jelentéktelen 

hibával teljesíti, apró bizonytalanságai vannak. A vizuális kultúra körébe tartozó 

alkotótevékenységet figyelemmel és odaadással végzi. Ügyesen ábrázol. 

Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák változatosságára.  

 

Közepes (3) A tanult tananyagot pontatlanul ismeri, tudja, művészettörténeti ismeretei 

felszínesek, kevésbé tud önállóan fogalmazni, dolgozni , rövid mondatokat mond, de 

segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát A vizuális kultúra körébe tartozó 

tevékenységeket általában szívesen végzi. Tanítói segítségnyújtás után ábrázolása 

megfelelő. Kifejezésmódja bátortalan, a tantervi követelményeknek pontatlanul, több 

hibával tesz eleget nevelői segítségre, javításra, kiegészítésre többször rászorul.  
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Elégséges (2): A tanult tananyagot kevésbé ismeri, érti, tudja, művészettörténeti 

ismeretei hiányosak. A továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

készségekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad („tud valamit”) 

fogalmakat nem ért gyakorlatban képtelen az önálló feladatvégzésre (akar, de nem 

megy). A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, 

gyakran bátorításra, segítségre szorul. Kifejezésmódja fejlesztésre szorul. 

 

Elégtelen (1), ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem képes vagy 

nem akar eleget tenni, a minimumot sem tudja.  

 

6. évfolyam 

A 6. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

 A tanuló törekedik saját, személyes képi kifejezésmód kialakítására. 

 A hangulat, az érzelmek kifejezését kiemeléssel, átírással oldja meg. 

 Segítséggel alkalmazza a megismert műleírási elemzési módokat.  

 Művészeti példákban felismeri és megkülönbözteti a művészeti ágakat és 

műfajokat. 

 Ismeri a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, 

alkotóit, koronként legalább három-három műalkotást felismer és megnevez.  

 Megfigyelésen alapuló feladatait az adott szempontok figyelembevételével oldja 

meg, összehasonlító megfigyeléseket végez, szabályszerűségeket felismer.  

 Értelemszerűen alkalmazza a megismert ábrázolásmódokat.  

 Képes gondolatokat megjelenítő ábrák értelmezésére, készítésére, érthetőségre, 

egyszerűségre törekedve.  

 Érti  a funkció szerepének fontosságát a tárgytervezésben, képes adott tárgy 

elemzésére, jelentésének feltárására.  

 Szenzomotoros képességeit összehangoltabb mozgás, eszközhasználati 

ügyesség jellemzi.  

 

 

Értékelés 

 

Jeles (5): A tanult tananyagot kiválóan ismeri, érti, tudja, művészettörténeti ismereteit 

széleskörűen alkalmazni is tudja. Képes pontosan, szabatosan fogalmazni, lényegre 

mutatóan definiálni, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt, tud szabadon, 

önállóan beszélni, bátran mer visszakérdezni, véleményt mondani. Megadott 

szempontok segítségével önállóan műalkotások elemzésére képes.  A vizuális kultúra 

körébe tartozó alkotótevékenységet teljes figyelemmel és odaadással végzi. Ügyesen 

ábrázol, fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai 

egyéniek, kreatívak. 

 

Jó (4): A tanult tananyagot jól ismeri, érti, tudja, művészettörténeti ismereteit 

alkalmazni is tudja. Képes többnyire pontosan fogalmazni, lényegre mutatóan 
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definiálni, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt, tud kis segítséggel, önállóan 

beszélni, bátran mer visszakérdezni, véleményt mondani. Kevés és jelentéktelen 

hibával teljesíti, apró bizonytalanságai vannak. A vizuális kultúra körébe tartozó 

alkotótevékenységet figyelemmel és odaadással végzi. Ügyesen ábrázol. 

Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák változatosságára.  

 

Közepes (3) A tanult tananyagot pontatlanul ismeri, tudja, művészettörténeti ismeretei 

felszínesek, kevésbé tud önállóan fogalmazni, dolgozni , rövid mondatokat mond, de 

segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát A vizuális kultúra körébe tartozó 

tevékenységeket általában szívesen végzi. Tanítói segítségnyújtás után ábrázolása 

megfelelő. Kifejezésmódja bátortalan, a tantervi követelményeknek pontatlanul, több 

hibával tesz eleget nevelői segítségre, javításra, kiegészítésre többször rászorul.  

 

Elégséges (2): A tanult tananyagot kevésbé ismeri, érti, tudja, művészettörténeti 

ismeretei hiányosak. A továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

készségekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad („tud valamit”) 

fogalmakat nem ért gyakorlatban képtelen az önálló feladatvégzésre (akar, de nem 

megy). A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, 

gyakran bátorításra, segítségre szorul. Kifejezésmódja fejlesztésre szorul. 

 

Elégtelen (1), ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem képes vagy 

nem akar eleget tenni, a minimumot sem tudja.  

 

7. évfolyam 

A 7. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

 A tanuló törekedhet önálló, egyéni képi kifejezésmód kialakítására, de rendelkeznie 

kell a közlő ábrázoláshoz szükséges vizuális nyelvi készségekkel is.  

 Kifejező és tervező munkáiban figyelembe veszi a színek optikai és érzelmi 

hatását.  

 Adott elemzési szempontok szerint képes műalkotásokat összehasonlítani.  

 Ismeri a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és 

áganként legalább három- három műalkotást, alkotót felismer és megnevez. 

 Megfigyeléskor képes viszonyítani, megítélni, téri, formai és színviszonylatokat, 

arányokat, meglátja a lényeges vizuális összefüggéseket, megérti a 

szabályszerűségeket és szóban is meg tudja fogalmazni.  

 Absztrakciós képessége megnyilvánul a lényegkiemelésben, a geometriai 

egyszerűsítésben.  

 Képes vizuális információkban eligazodni, azokat kritikusan vizsgálni.  

 Ismeri a Monge-vetület és axonometrikus ábrázolás alapjait, több-kevesebb 

önállósággal megold ilyen szerkesztési feladatokat.  

 Alkalmazni törekszik a tárgytervezés és –elemzés szabályait, módszereit. 



253 

 

  

 Problémamegoldási készségei megnyilvánulnak az önálló alkotó, tervező-

kivitelező feladatokban.  

 Jártas a tanulás sajátos vizuális-manuális módjaiban, gyakorlottan használja az 

ábrázolás, alakítás eszközeit. 

 

Értékelés 

 

Jeles (5): A tanult tananyagot kiválóan ismeri, érti, tudja, művészettörténeti ismereteit 

széleskörűen alkalmazni is tudja. Képes pontosan, szabatosan fogalmazni, lényegre 

mutatóan definiálni, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt, tud szabadon, 

önállóan beszélni, bátran mer visszakérdezni, véleményt mondani. Megadott 

szempontok segítségével önállóan műalkotások elemzésére képes.  A vizuális kultúra 

körébe tartozó alkotótevékenységet teljes figyelemmel és odaadással végzi. Ügyesen 

ábrázol, fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai 

egyéniek, kreatívak. 

 

Jó (4): A tanult tananyagot jól ismeri, érti, tudja, művészettörténeti ismereteit 

alkalmazni is tudja. Képes többnyire pontosan fogalmazni, lényegre mutatóan 

definiálni, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt, tud kis segítséggel, önállóan 

beszélni, bátran mer visszakérdezni, véleményt mondani. Kevés és jelentéktelen 

hibával teljesíti, apró bizonytalanságai vannak. A vizuális kultúra körébe tartozó 

alkotótevékenységet figyelemmel és odaadással végzi. Ügyesen ábrázol. 

Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák változatosságára.  

Közepes (3) A tanult tananyagot pontatlanul ismeri, tudja, művészettörténeti ismeretei 

felszínesek, kevésbé tud önállóan fogalmazni, dolgozni , rövid mondatokat mond, de 

segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát A vizuális kultúra körébe tartozó 

tevékenységeket általában szívesen végzi. Tanítói segítségnyújtás után ábrázolása 

megfelelő. Kifejezésmódja bátortalan, a tantervi követelményeknek pontatlanul, több 

hibával tesz eleget nevelői segítségre, javításra, kiegészítésre többször rászorul.  

 

Elégséges (2): A tanult tananyagot kevésbé ismeri, érti, tudja, művészettörténeti 

ismeretei hiányosak. A továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

készségekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad („tud valamit”) 

fogalmakat nem ért gyakorlatban képtelen az önálló feladatvégzésre (akar, de nem 

megy). A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, 

gyakran bátorításra, segítségre szorul. Kifejezésmódja fejlesztésre szorul. 

 

Elégtelen (1), ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem képes vagy 

nem akar eleget tenni, a minimumot sem tudja.  
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8. évfolyam 

A 8. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények 

 Az általános iskola befejezésekor a tanuló- a tantárgyi munkára fordítható idő 

függvényében-, személyiségének megfelelő szinten rendelkezik a vizuális 

intelligencia és ítélőképesség alapjaival, többé –kevésbé önálló ábrázoló és 

kifejező alapképesség birtokában van.  

 Alkotó képzeletét érvényesíti a szabad alakító, tervező feladatokban. 

Befogadóképességének intuitív megnyilvánulása mellett törekszik esztétikai 

élményei tudatos átélésére.  

 Adott szempontokat követve alkalmazza a tanult tapasztalati és összehasonlító 

műelemzési módszerek valamelyikét.  

 Ismeri a tanult művészettörténeti korszakok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként 

és áganként legalább három- három műalkotást, alkotót felismer és megnevez. 

 Jártas a téri, formai, színbeli, tanulmányok készítésében, érti, hogy ezek a látható 

jelenségek megértésének estközei.  

 A megértés és közlés céljával alkalmazza a téri, formai, színbeli analízis, és 

redukció tanult eljárásait.  

 Rendelkezik az ábrázolási konvenciókhoz szükséges térszemléleti alapokkal, 

képes egyszerű vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrákat szerkeszteni.  

 Tudja, hogy a vizuális kommunikáció a dolgok elvont jeleit, képeit, szimbólumait 

használó vizuális nyelv által működik, érti a közhasznú, a tudományos, a műszaki 

és a művészi, a tömegkommunikáció funkcióját, felismeri különbségeiket. 

 Ismeretei vannak a tárgy- és térformálás, az építészet tanult alapkérdéseiről, 

törekszik betartani a kulturált, környezettudatos, az emberi alkotást és művészetet 

tiszteletben tartó magatartás szabályait.  

 Tájékozottsággal bír a vizuális megjelenítés hagyományosabb és újabb (technikai) 

formáiról, megérti, hogy mindezek a kifejezés és közlés  eszköztárának 

gazdagítását szolgálják. 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 

alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző célok érdekében.  

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő 

szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések 

egyszerű értelmezése. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-

térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 

 A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök 

és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 
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 A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező 

alapeszközeinek felismerése. 

 Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, 

alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

 Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

 A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 

Értékelés 

 

Jeles (5): A tanult tananyagot kiválóan ismeri, érti, tudja, művészettörténeti ismereteit 

széleskörűen alkalmazni is tudja. Képes pontosan, szabatosan fogalmazni, lényegre 

mutatóan definiálni, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt, tud szabadon, 

önállóan beszélni, bátran mer visszakérdezni, véleményt mondani. Megadott 

szempontok segítségével önállóan műalkotások elemzésére képes.  A vizuális kultúra 

körébe tartozó alkotótevékenységet teljes figyelemmel és odaadással végzi. Ügyesen 

ábrázol, fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai 

egyéniek, kreatívak. 

 

Jó (4): A tanult tananyagot jól ismeri, érti, tudja, művészettörténeti ismereteit 

alkalmazni is tudja. Képes többnyire pontosan fogalmazni, lényegre mutatóan 

definiálni, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt, tud kis segítséggel, önállóan 

beszélni, bátran mer visszakérdezni, véleményt mondani. Kevés és jelentéktelen 

hibával teljesíti, apró bizonytalanságai vannak. A vizuális kultúra körébe tartozó 

alkotótevékenységet figyelemmel és odaadással végzi. Ügyesen ábrázol. 

Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák változatosságára.  

 

Közepes (3) A tanult tananyagot pontatlanul ismeri, tudja, művészettörténeti ismeretei 

felszínesek, kevésbé tud önállóan fogalmazni, dolgozni , rövid mondatokat mond, de 

segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát A vizuális kultúra körébe tartozó 

tevékenységeket általában szívesen végzi. Tanítói segítségnyújtás után ábrázolása 

megfelelő. Kifejezésmódja bátortalan, a tantervi követelményeknek pontatlanul, több 

hibával tesz eleget nevelői segítségre, javításra, kiegészítésre többször rászorul.  

 

Elégséges (2): A tanult tananyagot kevésbé ismeri, érti, tudja, művészettörténeti 

ismeretei hiányosak. A továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

készségekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad („tud valamit”) 

fogalmakat nem ért gyakorlatban képtelen az önálló feladatvégzésre (akar, de nem 
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megy). A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, 

gyakran bátorításra, segítségre szorul. Kifejezésmódja fejlesztésre szorul. 

 

Elégtelen (1), ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem képes vagy 

nem akar eleget tenni, a minimumot sem tudja.  

 

Testnevelés 

 

1. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

– Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 

– A testrészek megnevezése. 

– A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

– A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 

– Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a 

medence középhelyzete beállítása. 

– Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

– A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.  

– A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjai ismerete.  

– Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. 

– Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva. 

– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 

egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a 

mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.  

– A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 

Kúszások mászások 

– Alapvető kúszó és mászó mozgásos elemek felismerése, pontos, 

balesetmentes végrehajtása egyénileg, illetve a társ, társak bevonásával fizikai 

érintkezéssel, vagy anélkül. 

– Kúszó és mászó mozgásos elemek pontos végrehajtása irányváltoztatással, 

vízszintes és függőleges irányokba egyaránt.  

– Utánzó mozgásformák felismerése és pontos végrehajtása különböző 

tornaszerek alkalmazásával, vagy anélkül. 

– Képes kúszó és mászó mozgások elvégzésére különböző területi elváltozások 

és kihívások esetén is. 
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Járások, futások 

– A járás és futóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek 

ismerete. 

– Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények 

között, illetve játékban.  

– Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Szökdelések, ugrások 

– Az ugróiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek 

ismerete. 

– Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények 

között, illetve játékban.  

– Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Dobások 

– A dobóiskolai mozgásos elemek végrehajtása, azok vezető műveleteinek 

ismerete. 

– Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények 

között, illetve játékban.  

– Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

– Alapvető támasz-, függés és egyensúlygyakorlatok felismerése, pontos, 

balesetmentes végrehajtása. 

– Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló 

egyszerű tornagyakorlat bemutatása. 

– Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt 

eszközökön.  

– Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.  

 

Labdás gyakorlatok 

– Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

– Tapasztalat azok balesetmentes alkalmazásában gyakorló és 

feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban. 

– Különböző labdaérintési formák ismerete, térbeli tájékozódás használata 

kényszerített körülmények között. 

– Labdás mozgásos elemek végrehajtása, vezető műveleteinek ismerete. 

 

Testnevelési és népi játékok 

– Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

– Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-

előkészítő kisjátékokban. 
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– A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és 

tanulási lehetőség felismerése.  

– A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a 

közös cél fontosságának tudatosulása.  

– A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 

Küzdőfeladatok és -játékok 

– Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 

– A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

– A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  

– Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 

igazodjanak. 

 

Foglalkozások alternatív környezetben 

– Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és 

problémáiról. 

– A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.  

– A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  

– Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

 

Úszás 

– Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, 

és azok betartása.  

– Tudatos levegővétel. 

– Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

– Bátor vízbeugrás. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Kiválóan megfelelt: Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, 

betartja a szabályokat. Labdás játékokban, természetes mozgásformák végzésében, 

úszásban kiváló. 

 

Jól megfelelt: Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Labdás játékokban, természetes mozgásformák végzésében, úszásban 

jó. 

  

Megfelelt: Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokban aktív, általában betartja a 

szabályokat. Labdás játékokban, természetes mozgásformák végzésében, úszásban 

kicsit bizonytalan. 
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Felzárkóztatásra szorul: Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokba nehezen vonható 

be, a szabályokat nem mindig tartja be. Labdás játékokban, természetes 

mozgásformák végzésében, úszásban fejlesztésre szorul. 

 

 

2. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

– Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 

– A testrészek megnevezése. 

– A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

– A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 

– Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a 

medence középhelyzete beállítása. 

– Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

– A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.  

– A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjai ismerete.  

– Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. 

– Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva. 

– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 

egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a 

mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.  

– A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 

Kúszások mászások 

– Alapvető kúszó és mászó mozgásos elemek felismerése, pontos, 

balesetmentes végrehajtása egyénileg, illetve a társ, társak bevonásával fizikai 

érintkezéssel, vagy anélkül. 

– Kúszó és mászó mozgásos elemek pontos végrehajtása irányváltoztatással, 

vízszintes és függőleges irányokba egyaránt.  

– Utánzó mozgásformák felismerése és pontos végrehajtása különböző 

tornaszerek alkalmazásával, vagy anélkül. 

– Képes kúszó és mászó mozgások elvégzésére különböző területi elváltozások 

és kihívások esetén is. 

 

Járások, futások 

– A járás és futóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek 

ismerete. 
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– Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények 

között, illetve játékban.  

– Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Szökdelések, ugrások 

– Az ugróiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek 

ismerete. 

– Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények 

között, illetve játékban.  

– Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Dobások 

– A dobóiskolai mozgásos elemek végrehajtása, azok vezető műveleteinek 

ismerete. 

– Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények 

között, illetve játékban.  

– Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

– Alapvető támasz-, függés és egyensúlygyakorlatok felismerése, pontos, 

balesetmentes végrehajtása. 

– Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló 

egyszerű tornagyakorlat bemutatása. 

– Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt 

eszközökön.  

– Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.  

 

Labdás gyakorlatok 

– Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

– Tapasztalat azok balesetmentes alkalmazásában gyakorló és 

feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban. 

– Különböző labdaérintési formák ismerete, térbeli tájékozódás használata 

kényszerített körülmények között. 

– Labdás mozgásos elemek végrehajtása, vezető műveleteinek ismerete. 

 

Testnevelési és népi játékok 

– Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

– Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-

előkészítő kisjátékokban. 

– A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és 

tanulási lehetőség felismerése.  
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– A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a 

közös cél fontosságának tudatosulása.  

– A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 

Küzdőfeladatok és -játékok 

– Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 

– A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

– A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  

– Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 

igazodjanak. 

 

Foglalkozások alternatív környezetben 

– Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és 

problémáiról. 

– A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.  

– A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  

– Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

 

Úszás 

– Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, 

és azok betartása.  

– Tudatos levegővétel. 

– Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

– Bátor vízbeugrás. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles (5): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

kiváló.  

 

Jó (4): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

jó. 

  

Közepes (3): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokban aktív, általában betartja a 

szabályokat. Labdás játékokban, természetes mozgásformák végzésében, kicsit 

bizonytalan. 

 

Elégséges (2): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokba nehezen vonható be, a 

szabályokat nem mindig tartja be. Labdás játékokban, természetes mozgásformák 

végzésében, fejlesztésre szorul. 
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Elégtelen (1): Tantárgyi követelményeket nem teljesítette. 

 

 

3. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

– Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 

– Önálló pulzusmérés. 

– A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 

– A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.  

– A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.  

– Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

– A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének 

megszilárdulása. 

– A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

– Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete 

és annak alkalmazása a gyakorlatban. 

– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

– A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.  

– A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint 

azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 

– A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos 

végrehajtása. 

– A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott 

energiabefektetéssel.  

– A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív 

élményének megerősödése. 

– A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

– A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

 

Kúszások mászások 

– Alapvető kúszó és mászó mozgásos elemek felismerése, pontos, 

balesetmentes végrehajtása egyénileg, illetve a társ, társak bevonásával fizikai 

érintkezéssel, vagy anélkül. 

– Kúszó és mászó mozgásos elemek pontos végrehajtása irányváltoztatással, 

vízszintes és függőleges irányokba egyaránt.  
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– Utánzó mozgásformák felismerése és pontos végrehajtása különböző 

tornaszerek alkalmazásával, vagy anélkül. 

– Képes kúszó és mászó mozgások elvégzésére különböző területi elváltozások 

és kihívások esetén is. 

 

Járások, futások 

– A járás és futóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

– A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények 

között, illetve játékban. 

– Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 

– A Kölyökatlétika 

– versenyrendszerének ismerete. 

– A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

 

Szökdelések, ugrások 

– Az ugróiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

– A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények 

között, illetve játékban. 

– A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

– A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

 

 

Dobások, ütések 

– Manipulatív mozgásos gyakorlatok pontos végrehajtása. 

– A dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve 

történő végrehajtása, változó körülmények között. 

– A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

– A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények 

között, illetve játékban. 

– A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

– A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

– Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is. 

– A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás. 

– Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

– Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok 

közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

– A tempóváltozások érzékelése és követése. 

– A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 
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Labdás gyakorlatok 

– Labdás gyakorlatok pontos, precíz végrehajtása egyénileg, vagy társ, társak 

bevonásával. 

– Alapvető technikai és taktikai elemek ismerete a testnevelési- és sportjátékokat 

előkészítő kisjátékokon keresztül. 

– Labdaérintési és vezetési technikák ismerete, azok pontos végrehajtása. 

 

Testnevelési és népi játékok 

– A tanult testnevelési és sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

– Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok 

során. 

– Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

– Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

– A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

– A sportszerű viselkedés értékké válása. 

 

Küzdőfeladatok és -játékok 

– Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

– Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

– A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.  

– A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

– A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

– A saját agresszió kezelése. 

– Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

 

Foglalkozások alternatív környezetben 

– Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

– A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, 

alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

– A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása szabad 

játéktevékenység során. 

– A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó 

veszélyforrások ismerete. 

 

Úszás 

– Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, 

és azok betartása.  

– Tudatos levegővétel. 

– Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

– Választott úszásnemek pontos végrehajtásához szükséges elméleti és 

gyakorlati ismerete 

– Választott úszásnemek pontos, precíz végrehajtása 
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– Bátor vízbeugrás. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles (5): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében 

kiváló. Labdás előkészítő gyakorlatokban kiemelkedő. 

 

Jó (4): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

jó. Labdás előkészítő gyakorlatokban ügyes. 

  

Közepes (3): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokban aktív, általában betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

kicsit bizonytalan. Labdás előkészítő gyakorlatokban kevésbé ügyes. 

  

Elégséges (2): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokba nehezen vonható be, a 

szabályokat nem mindig tartja be. Labdás játékokban, természetes mozgásformák 

végzésében, fejlesztésre szorul. Labdás előkészítő gyakorlatokban fejlesztésre szorul. 

 

Elégtelen (1): Tantárgyi követelményeket nem teljesítette. 

 

 

4. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

– Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 

– Önálló pulzusmérés. 

– A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 

– A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.  

– A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.  

– Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

– A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének 

megszilárdulása. 

– A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

– Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete 

és annak alkalmazása a gyakorlatban. 

– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 
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szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

– A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.  

– A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint 

azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 

– A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos 

végrehajtása. 

– A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott 

energiabefektetéssel.  

– A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív 

élményének megerősödése. 

– A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

– A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

 

Kúszások mászások 

– Alapvető kúszó és mászó mozgásos elemek felismerése, pontos, 

balesetmentes végrehajtása egyénileg, illetve a társ, társak bevonásával fizikai 

érintkezéssel, vagy anélkül. 

– Kúszó és mászó mozgásos elemek pontos végrehajtása irányváltoztatással, 

vízszintes és függőleges irányokba egyaránt.  

– Utánzó mozgásformák felismerése és pontos végrehajtása különböző 

tornaszerek alkalmazásával, vagy anélkül. 

– Képes kúszó és mászó mozgások elvégzésére különböző területi elváltozások 

és kihívások esetén is. 

 

Járások, futások 

– A járás és futóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

– A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények 

között, illetve játékban. 

– Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 

– A Kölyökatlétika 

– versenyrendszerének ismerete. 

– A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

 

Szökdelések, ugrások 

– Az ugróiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

– A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények 

között, illetve játékban. 

– A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

– A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 
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Dobások, ütések 

– Manipulatív mozgásos gyakorlatok pontos végrehajtása. 

– A dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve 

történő végrehajtása, változó körülmények között. 

– A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

– A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények 

között, illetve játékban. 

– A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

– A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

– Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is. 

– A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás. 

– Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

– Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok 

közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

– A tempóváltozások érzékelése és követése. 

– A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

 

Labdás gyakorlatok 

– Labdás gyakorlatok pontos, precíz végrehajtása egyénileg, vagy társ, társak 

bevonásával. 

– Alapvető technikai és taktikai elemek ismerete a testnevelési- és sportjátékokat 

előkészítő kisjátékokon keresztül. 

– Labdaérintési és vezetési technikák ismerete, azok pontos végrehajtása. 

 

Testnevelési és népi játékok 

– A tanult testnevelési és sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

– Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok 

során. 

– Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

– Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

– A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

– A sportszerű viselkedés értékké válása. 

 

Küzdőfeladatok és -játékok 

– Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

– Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

– A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.  

– A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

– A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

– A saját agresszió kezelése. 
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– Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

 

Foglalkozások alternatív környezetben 

– Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

– A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, 

alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

– A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása szabad 

játéktevékenység során. 

– A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó 

veszélyforrások ismerete. 

 

Úszás 

– Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, 

és azok betartása.  

– Tudatos levegővétel. 

– Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

– Választott úszásnemek pontos végrehajtásához szükséges elméleti és 

gyakorlati ismerete 

– Választott úszásnemek pontos, precíz végrehajtása 

– Bátor vízbeugrás. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles (5): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében 

kiváló. Labdás előkészítő gyakorlatokban kiemelkedő. 

 

Jó (4): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

jó. Labdás előkészítő gyakorlatokban ügyes. 

  

Közepes (3): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokban aktív, általában betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

kicsit bizonytalan. Labdás előkészítő gyakorlatokban kevésbé ügyes. 

  

Elégséges (2): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokba nehezen vonható be, a 

szabályokat nem mindig tartja be. Labdás játékokban, természetes mozgásformák 

végzésében, fejlesztésre szorul. Labdás előkészítő gyakorlatokban fejlesztésre szorul. 

 

Elégtelen (1): Tantárgyi követelményeket nem teljesítette. 
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5. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

– A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

– Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

– A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre 

alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és 

megfelelő intenzitású végrehajtása. 

– 8 és 10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

– A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

– A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

– Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

– A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

– A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

– A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

– A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 

megfelelően. 

– Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.  

– A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

– A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében. 

– Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

– Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 

– A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

– A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

– A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek 

megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

– Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

– Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 

kargyakorlatokkal. 

– Az alaplépésekből 2 és 4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, 

zenére is. 

– A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemeinek bemutatása.  



270 

 

  

– A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően 

helyes végrehajtása.  

– A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 

megoldások elfogadása.  

– A balesetvédelmi utasítások betartása. 

– Segítségnyújtás a társaknak. 

 

Sportjátékok, testnevelési és népi játékok 

– Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

– Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

– A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

– A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

– A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

– Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, 

vélemények szóban történő kifejezése.  

– Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Önvédelmi és küzdősportok 

– Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az 

alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. 

– A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

– Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

– A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

– Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és 

az esetleges agresszió szabályozása. 

– Mások teljesítményének elismerése. 

– A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

– A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

– Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi 

hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és 

fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén. 

– Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

– A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel 

kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

– A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

– A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos 

és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

– A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 
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Úszás 

– Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, 

és azok betartása.  

– Öntevékenység igényének kialakulása. 

– Önálló munkavégzés tanári utasítással. 

– Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

– Választott úszásnemek ismeretének továbbmélyítése, gyakorlati elemek precíz 

végrehajtásának megerősítése 

– Választott úszásnemek pontos végrehajtásához szükséges elméleti és 

gyakorlati ismerete 

– Választott úszásnemek pontos, precíz végrehajtása 

– Bátor vízbeugrás. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles (5): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

kiváló. Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

 

Jó (4): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

jó. Jó az együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban. 

 

Közepes (3): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokban aktív, általában betartja a 

szabályokat. Labdás játékokban, természetes mozgásformák végzésében, kicsit 

bizonytalan. Sportjátékokban az együttműködés kinyilvánítása nem mindig jó. 

 

Elégséges (2): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokba nehezen vonható be, a 

szabályokat nem mindig tartja be. Labdás játékokban, természetes mozgásformák 

végzésében, fejlesztésre szorul. 

 

Elégtelen (1): Tantárgyi követelményeket nem teljesítette.  

 

 

6. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

– A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

– Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 
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– A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre 

alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és 

megfelelő intenzitású végrehajtása. 

– 8 és 10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

– A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

– A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

– Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

– A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

– A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

– A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

– A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 

megfelelően. 

– Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.  

– A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

– A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében. 

– Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

– Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 

– A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

– A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

– A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek 

megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

– Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

– Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 

kargyakorlatokkal. 

– Az alaplépésekből 2 és 4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, 

zenére is. 

– A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemeinek bemutatása.  

– A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően 

helyes végrehajtása.  

– A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 

megoldások elfogadása.  

– A balesetvédelmi utasítások betartása. 

– Segítségnyújtás a társaknak. 
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Sportjátékok, testnevelési és népi játékok 

– Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

– Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

– A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

– A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

– A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

– Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, 

vélemények szóban történő kifejezése.  

– Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Önvédelmi és küzdősportok 

– Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az 

alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. 

– A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

– Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

– A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

– Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és 

az esetleges agresszió szabályozása. 

– Mások teljesítményének elismerése. 

– A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

– A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

– Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi 

hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és 

fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén. 

– Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

– A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel 

kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

– A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

– A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos 

és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

– A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

 

Úszás 

– Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, 

és azok betartása.  

– Öntevékenység igényének kialakulása. 

– Önálló munkavégzés tanári utasítással. 

– Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  
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– Választott úszásnemek ismeretének továbbmélyítése, gyakorlati elemek precíz 

végrehajtásának megerősítése 

– Választott úszásnemek pontos végrehajtásához szükséges elméleti és 

gyakorlati ismerete 

– Választott úszásnemek pontos, precíz végrehajtása 

– Bátor vízbeugrás. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles (5): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

kiváló. Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

 

Jó (4): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

jó. Jó az együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban. 

 

Közepes (3): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokban aktív, általában betartja a 

szabályokat. Labdás játékokban, természetes mozgásformák végzésében, kicsit 

bizonytalan. Sportjátékokban az együttműködés kinyilvánítása nem mindig jó. 

 

Elégséges (2): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokba nehezen vonható be, a 

szabályokat nem mindig tartja be. Labdás játékokban, természetes mozgásformák 

végzésében, fejlesztésre szorul. 

 

Elégtelen (1): Tantárgyi követelményeket nem teljesítette.  

 

 

7. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

– Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

– Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

– Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

– Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

– Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.  

– A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

– Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 
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Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

– Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

– Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

– Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

– Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a 

lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

– A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 

– A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

jelenléte a torna jellegű mozgásokban. 

– Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a 

gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 

– A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő 

magasságon. 

– Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban 

történő végrehajtása. 

– Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

 

Sportjátékok, testnevelés és népi játékok 

– Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

– Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

– A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

– A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

– A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

– Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, 

vélemények szóban történő kifejezése.  

– Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Önvédelmi és küzdősportok 

– A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő 

alkalmazása. 

– A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

– Állásküzdelemben jártasság. 

– A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó 

ismeretek elsajátítása. 

– A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

– A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 
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Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

– Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi 

hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és 

fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén. 

– Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

– A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel 

kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

– A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

– A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos 

és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

– A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles (5): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

kiváló. Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

 

Jó (4): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

jó. Jó az együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban. 

 

Közepes (3): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokban aktív, általában betartja a 

szabályokat. Labdás játékokban, természetes mozgásformák végzésében, kicsit 

bizonytalan. Sportjátékokban az együttműködés kinyilvánítása nem mindig jó. 

 

Elégséges (2): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokba nehezen vonható be, a 

szabályokat nem mindig tartja be. Labdás játékokban, természetes mozgásformák 

végzésében, fejlesztésre szorul. 

 

Elégtelen (1): Tantárgyi követelményeket nem teljesítette.  

 

 

8. évfolyam 

 

Továbbhaladás feltételei 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

– Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

– Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

– Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

– Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 
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– Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.  

– A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

– Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

– Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

– Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

– Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

– Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a 

lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

– A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 

– A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

jelenléte a torna jellegű mozgásokban. 

– Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a 

gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 

– A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő 

magasságon. 

– Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban 

történő végrehajtása. 

– Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

 

Sportjátékok, testnevelés és népi játékok 

– Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

– Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

– A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

– A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

– A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

– Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, 

vélemények szóban történő kifejezése.  

– Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Önvédelmi és küzdősportok 

– A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő 

alkalmazása. 

– A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

– Állásküzdelemben jártasság. 
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– A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó 

ismeretek elsajátítása. 

– A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

– A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

– Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi 

hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és 

fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén. 

– Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

– A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel 

kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

– A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

– A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos 

és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

– A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles (5): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

kiváló. Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

 

Jó (4): Mozgása harmonikus, nagy teherbírású. Játékokban aktív, betartja a 

szabályokat. Sporteszközök használatában, természetes mozgásformák végzésében, 

jó. Jó az együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban. 

 

Közepes (3): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokban aktív, általában betartja a 

szabályokat. Labdás játékokban, természetes mozgásformák végzésében, kicsit 

bizonytalan. Sportjátékokban az együttműködés kinyilvánítása nem mindig jó. 

 

Elégséges (2): Mozgása kevésbé harmonikus. Játékokba nehezen vonható be, a 

szabályokat nem mindig tartja be. Labdás játékokban, természetes mozgásformák 

végzésében, fejlesztésre szorul. 

 

Elégtelen (1): Tantárgyi követelményeket nem teljesítette.  
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Etika 

Az etika értékelésénél fontos kiemelni, hogy eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Itt az értékelés elsősorban az órai aktivitás értékelésére irányul, az egyéni 

vagy közös feladatokban való részvételre, illetve egy-egy konkrét tevékenységre. 

Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a 

minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy 

lényegi funkciója. 

A Pedagógiai Programban meghatározott számonkérési formákon felül:  

1. A szóbeli számonkérés formái 

- beszélgetésben, vitában  való részvétel aktivitása 

- csoportos tevékenységek 

- kooperációs munkák 

- gyűjtőmunka ismertetése szóban 

- prezentáció egy adott témában 

 

2. Írásbeli számonkérés formái 

- esszé írása egy adott témáról 

- tesztek, munkalapok kitöltése 

- rajzok, plakátok, poszterek  készítése egy témához 

- prezentáció készítése 

- tanulói portfólió 

A számonkérés formái változatosak és az életkornak megfelelőek legyenek. Fontos 

szerepet kap az egyéni és a csoportos önértékelés.  

Az értékelés módja 

Az értékelés módja eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az osztályozás nélküli 

értékelés fontos területe  a kívánatos magatartási értékek rendszeres megerősítése – 

szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, másrészt a társak 

és a közösség részéről.  

- Szóbeli értékelés 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

- Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése 

pontokkal, ami érdemjegyre váltható át 

- A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése 
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1. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltétele az első évfolyam végén 

 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, 

tisztában van legfontosabb személyi adataival.  Átlátja társas viszonyainak alapvető 

szerkezetét.  Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő 

emberekhez. Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve 

kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. A 

beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi a 

szeretetkapcsolatok fontosságát. Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő 

élővilágért. Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos 

vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles/5/:  Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és kimagaslóan aktívan részt 

vesz. Közös foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat mindig 

betartja. Környezete tagjaival kiválóan tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy 

szóbeli kifejezőkészsége kiemelkedő.   

 

Jó/4/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és aktívan részt vesz. Közös 

foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat általában betartja. 

Környezete tagjaival jól tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli 

kifejezőkészsége jó. 

 

Közepes/3/: Egyéni vagy közös feladatokban részt vesz. Közös foglalkozások során 

tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig tartja be. Környezete tagjaival 

tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli kifejezőkészsége megfelelő. 

Elégséges /2/: Egyéni vagy közös feladatokban bíztatásra vesz részt. Közös 

foglalkozások során kevésbé tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig 

tartja be. Környezete tagjaival nehezen tud kommunikálni. Mozgásos vagy vizuális 

vagy szóbeli kifejezőkészsége gyenge. 

 

 

2. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltétele a második évfolyam végén 

 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, 

tisztában van legfontosabb személyi adataival. Átlátja társas viszonyainak alapvető 
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szerkezetét. Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő 

emberekhez. Képes kapcsolatba lépni és a  partner személyét figyelembe véve 

kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. A 

beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi a 

szeretetkapcsolatok fontosságát. Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő 

élővilágért. Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos 

vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni 

azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint 

ő. Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. Ismeretei 

vannak a világnézet, világkép alapvető összefüggéseiről. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és kimagaslóan aktívan részt 

vesz. Közös foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat mindig 

betartja. Környezete tagjaival kiválóan tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy 

szóbeli kifejezőkészsége kiemelkedő.  

  

Jó/4/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és aktívan részt vesz. Közös 

foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat általában betartja. 

Környezete tagjaival jól tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli 

kifejezőkészsége jó. 

 

Közepes/3/: Egyéni vagy közös feladatokban részt vesz. Közös foglalkozások során 

tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig tartja be. Környezete tagjaival 

tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli kifejezőkészsége megfelelő. 

 

Elégséges /2/: Egyéni vagy közös feladatokban bíztatásra vesz részt. Közös 

foglalkozások során kevésbé tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig 

tartja be. Környezete tagjaival nehezen tud kommunikálni. Mozgásos vagy vizuális 

vagy szóbeli kifejezőkészsége gyenge. 

 

 

3. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltétele a harmadik évfolyam végén 

 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső 

tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  Oda tud figyelni 

másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni 

csoportos beszélgetésbe. Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e 
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kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 

konfliktusok konstruktív módon feloldhatók. Érti és elfogadja, hogy az emberek 

sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt 

tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre. Érti, hogy mi 

a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok 

betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  Érti, hogy a Föld mindannyiunk 

közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre. 

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő 

nézőpontból is rátekinteni. Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi 

nézőpontból értékelni. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és kimagaslóan aktívan részt 

vesz. Közös foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat mindig 

betartja. Környezete tagjaival kiválóan tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy 

szóbeli kifejezőkészsége kiemelkedő.   

 

Jó/4/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és aktívan részt vesz. Közös 

foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat általában betartja. 

Környezete tagjaival jól tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli 

kifejezőkészsége jó. 

 

Közepes /3/: Egyéni vagy közös feladatokban részt vesz. Közös foglalkozások során 

tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig tartja be. Környezete tagjaival 

tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli kifejezőkészsége megfelelő. 

 

Elégséges /2/: Egyéni vagy közös feladatokban bíztatásra vesz részt. Közös 

foglalkozások során kevésbé tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig 

tartja be. Környezete tagjaival nehezen tud kommunikálni. Mozgásos vagy vizuális 

vagy szóbeli kifejezőkészsége gyenge. 

 

 

4. évfolyam 

 

A továbbhaladás feltétele a negyedik évfolyam végén 

 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső 

tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  Oda tud figyelni 

másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni 

csoportos beszélgetésbe.  Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e 

kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 

konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.  Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 
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Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik 

is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális 

jelenségekre.  Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész 

a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, 

amit elődeink hoztak létre. Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle 

helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni. Képes jelenségeket, 

eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles /5/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és kimagaslóan aktívan részt 

vesz. Közös foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat mindig 

betartja. Környezete tagjaival kiválóan tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy 

szóbeli kifejezőkészsége kiemelkedő.   

 

Jó /4/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és aktívan részt vesz. Közös 

foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat általában betartja. 

Környezete tagjaival jól tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli 

kifejezőkészsége jó. 

 

Közepes /3/: Egyéni vagy közös feladatokban részt vesz. Közös foglalkozások során 

tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig tartja be. Környezete tagjaival 

tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli kifejezőkészsége megfelelő. 

 

Elégséges /2/: Egyéni vagy közös feladatokban bíztatásra vesz részt. Közös 

foglalkozások során kevésbé tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig 

tartja be. Környezete tagjaival nehezen tud kommunikálni. Mozgásos vagy vizuális 

vagy szóbeli kifejezőkészsége gyenge. 

 

5. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy 

maga is felelős ezért. Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja 

a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és 

kulturális különbségeket. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos 

értékelésére. Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja 

a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati 

hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák 

kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.  
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Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a 

közösségi normákat. Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és 

kulturális, illetve vallási hagyományokat.  

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles/5/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és kimagaslóan aktívan részt 

vesz. Közös foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat mindig 

betartja. Környezete tagjaival kiválóan tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy 

szóbeli kifejezőkészsége kiemelkedő.   

 

Jó/4/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és aktívan részt vesz. Közös 

foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat általában betartja. 

Környezete tagjaival jól tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli 

kifejezőkészsége jó. 

 

Közepes/3/: Egyéni vagy közös feladatokban részt vesz. Közös foglalkozások során 

tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig tartja be. Környezete tagjaival 

tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli kifejezőkészsége megfelelő. 

 

Elégséges/2/:Egyéni vagy közös feladatokban bíztatásra vesz részt. Közös 

foglalkozások során kevésbé tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig 

tartja be. Környezete tagjaival nehezen tud kommunikálni. Mozgásos vagy vizuális 

vagy szóbeli kifejezőkészsége gyenge. 

 

 

6. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén 

 

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

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

rászorulók segítésében.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a 

közösségi normákat. Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és 

kulturális, illetve vallási hagyományokat. Tudatában van annak, hogy az emberek 

sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, 

valamint az etnikai és kulturális különbségeket. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

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

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

modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség 

kialakulásának esetleges előjeleit. Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők 

befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  
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Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és 

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

valósághoz. 

 

Osztályozás, értékelés 

 

Jeles/5/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és kimagaslóan aktívan részt 

vesz. Közös foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat mindig 

betartja. Környezete tagjaival kiválóan tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy 

szóbeli kifejezőkészsége kiemelkedő.   

 

Jó/4/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és aktívan részt vesz. Közös 

foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat általában betartja. 

Környezete tagjaival jól tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli 

kifejezőkészsége jó. 

 

Közepes/3/: Egyéni vagy közös feladatokban részt vesz. Közös foglalkozások során 

tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig tartja be. Környezete tagjaival 

tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli kifejezőkészsége megfelelő. 

 

Elégséges/2/: Egyéni vagy közös feladatokban bíztatásra vesz részt. Közös 

foglalkozások során kevésbé tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig 

tartja be. Környezete tagjaival nehezen tud kommunikálni. Mozgásos vagy vizuális 

vagy szóbeli kifejezőkészsége gyenge. 

 

 

7. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén 

 

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

képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga 

vizsgálatára. Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, 

érzelmeik, vágyaik nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. Képes reflektálni 

saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. Életkorának megfelelő 

szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor képes reálisan 

felmérni a lehetőségeit. Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle 

cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső 

feszültséget. Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti 

autonóm döntéseket hozni. Tisztában van vele, hogy baráti és párkapcsolataiban 

felelősséggel tartozik a társaiért. 
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Osztályozás, értékelés 

 

Jeles/5/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és kimagaslóan aktívan részt 

vesz. Közös foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat mindig 

betartja. Környezete tagjaival kiválóan tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy 

szóbeli kifejezőkészsége kiemelkedő.   

 

Jó/4/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és aktívan részt vesz. Közös 

foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat általában betartja. 

Környezete tagjaival jól tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli 

kifejezőkészsége jó. 

 

Közepes/3/: Egyéni vagy közös feladatokban részt vesz. Közös foglalkozások során 

tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig tartja be. Környezete tagjaival 

tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli kifejezőkészsége megfelelő. 

 

Elégséges/2/: Egyéni vagy közös feladatokban bíztatásra vesz részt. Közös 

foglalkozások során kevésbé tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig 

tartja be. Környezete tagjaival nehezen tud kommunikálni. Mozgásos vagy vizuális 

vagy szóbeli kifejezőkészsége gyenge. 

 

 

8. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén 

 

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

képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga 

vizsgálatára. Kialakultak benne az európai identitás csírái. Nyitott más kultúrák 

értékeinek megismerésére és befogadására. Érti a szabályok szerepét az emberi 

együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, 

hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. Van elképzelése saját 

jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága 

egyúttal felelősséggel is jár. Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben 

törekszik személyes autonómiájának megőrzésére is. Képes megfogalmazni, hogy mi 

okoz neki örömet, illetve rossz érzést. Tisztában van a függőséget okozó szokások 

súlyos következményeivel. Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő 

módon ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet. 
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Osztályozás, értékelés 

 

Jeles/5/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és kimagaslóan aktívan részt 

vesz. Közös foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat mindig 

betartja. Környezete tagjaival kiválóan tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy 

szóbeli kifejezőkészsége kiemelkedő.   

 

Jó/4/: Egyéni vagy közös feladatokban folyamatosan és aktívan részt vesz. Közös 

foglalkozások során tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat általában betartja. 

Környezete tagjaival jól tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli 

kifejezőkészsége jó. 

 

Közepes/3/: Egyéni vagy közös feladatokban részt vesz. Közös foglalkozások során 

tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig tartja be. Környezete tagjaival 

tud kommunikálni. Mozgásos, vizuális vagy szóbeli kifejezőkészsége megfelelő. 

 

Elégséges/2/: Egyéni vagy közös feladatokban bíztatásra vesz részt. Közös 

foglalkozások során kevésbé tud alkalmazkodni társaihoz, a szabályokat nem mindig 

tartja be. Környezete tagjaival nehezen tud kommunikálni. Mozgásos vagy vizuális 

vagy szóbeli kifejezőkészsége gyenge. 

 

2. számú melléklet: A sajátos nevelési igényű 
tanulók oktatása, nevelése, habilitációs 
tevékenységek 
 
Iskolánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű, a pszichés fejlődés zavarai miatt 

a nevelési, mozgásszervi-, beszédfogyatékos iskolai oktatásában, nevelésében, 

amennyiben intézményünk a kijelölt iskola. 

Pedagógiai programunk és helyi tantervünk elkészítésekor, valamint napi munkánk 

során ezért figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelvében foglaltakat. 

Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink: 

– A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is általános nevelési célkitűzéseink 

megvalósítására törekszünk. 

– Kiemelt célunk elősegíteni e tanulók alkalmazkodó készségének, akarat 

erejének, önállóságának, érzelmi életének fejlődését. 

– Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi 

feltételeket. 
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– A habilitációs tevékenységet szervezett folyamatban valósítjuk meg, a 

gyógypedagógus és a tanulót oktató pedagógus részvételével. 

– Habilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az iskolai 

programba, így a napi oktató, nevelőmunkába beágyazottan valósulnak meg, 

a szakvéleményben foglalt valós igényeihez igazodóan, a gyógypedagógus 

közreműködésével elkészített éves „ Egyénifejlesztési terv ” szerint. 

– Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulás érdekében 

rugalmas szervezeti kereteket alakítunk ki. A meghosszabbított beszámolás, 

szóbeli/írásbeli beszámolás lehetőségét az iskola igazgatójának határozata 

alapján pedagógusaink biztosítják. 

– A sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett munkánk során arra törekszünk, 

hogy kihasználjuk mindazon lehetőségeket személyiségük így különösen a 

befogadás, empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek 

tanítása, fejlesztése, amit a sérült társaikkal való együttélés nyújt. 

– Az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk mindazon 

viselkedésminták adásától, amely a sérült gyermekek másságát hangsúlyozza. 

– Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének 

kialakítását  Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók és 

családjaik esetében az adatvédelemmel és a személyiségi gokkal kapcsolatos 

szabályok betartására. 

A habilitáció általános célja: 

– A sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása. 

– A sérült funkciókkal egyensúlyban a meglevő funkciókra való támaszkodás, 

ezek fejlesztése. 

– Amennyiben speciális segédeszközök használata szükséges, ezek 

elfogadtatása, a használat tanítása. 

A habilitáció fő területei: 

– az észlelés vizuális, akusztikus, taktilis, fejlesztése   

– a motoros készségek fejlesztése   

– a beszéd-és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív 

kommunikációs eszköz használatával  

– a szociális készségek fejlesztése  

– a kognitív készségek fejlesztése  

– az önellátás készségeinek fejlesztése 

A habilitáció részben a többi tanulóval végzett munka során, differenciált 

bánásmóddal és eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul 

meg. 
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A sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett munkánkra vonatkozó eljárás 

rendje: 

– Évnyitó szülői értekezleteinken rendszeresen tájékoztatást adunk a szülöknek 

az integrált nevelésre vonatkozó főbb tudnivalókról, az erre vonatkozó eljárási 

szabályainkról. 

– Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett tanulók esetleges problémáinak 

feltárására, a nevelési tanácsadó, majd a szakértői bizottság bevonásával 

közreműködünk a sajátos igények mielőbbi feltárásában. 

– Tájékoztatjuk a szülöket, hogy integrált oktatásban-nevelésben abban az 

esetben vehet részt gyermekük, ha ezt a szakvélemény megállapítja. 

– A tanulók osztályokba való beosztásakor tartózkodunk a sajátos nevelési 

igényű tanulók elkülönítésétől. 

 

XI. A PEDAGÓGIAI PROGRAM 
ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, 
NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 
EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

1. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását 
a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 
pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 
megvalósulását. 

 A fenntartó a pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok 
megvalósulását évente értékeli. 

2. A pedagógiai program módosítása  

A pedagógiai programot az intézményvezető irányításával a tantestület készíti el, 
melyet a tantestület megvitat és elfogad. Az intézményvezető hagyja jóvá, amennyiben 
a pedagógiai program többlet költséget ró a Fenntartóra a tankerületi igazgató 
jóváhagyása szükséges. 
1. A pedagógiai program módosítására: 

 az iskola intézményvezetője,  
 a nevelőtestület bármely tagja, 
 szakmai munkaközösségek, 
 az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé. 
4. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. 
napjától kell bevezetni. 
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3.A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala. 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 
 
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 
intézményeknél tekinthető meg: 
 

 az iskola fenntartójánál, 
 az iskola honlapján, 
 az iskola irattárában, 
 az iskola könyvtárában, 
 az iskola intézményvezetőjénél 

4. A pedagógiai program szerves részét alkotó egyéb dokumentumok 

 
A pedagógiai program az alábbi dokumentumokkal együtt alkot egy olyan komplex 
egységet, amely leírja az iskola teljes működését.  
 

 Helyi tantervek 
      -    SZMSZ, 

 Házirend 
 

Mellékletek: 
 Tantestületi értekezlet jegyzőkönyve, 
 Szülői munkaközösség ülésének jegyzőkönyve 
 Diákönkormányzat ülésének jegyzőkönyve 

 

5. A pedagógiai program érvényességi ideje 

Az intézmény 2021. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját 
ezen pedagógia program alapján. 
 
A pedagógiai program visszavonásig érvényes. 
 
A pedagógiai program felülvizsgálata 

Dátum Oka Felülvizsgálta Aláírás 

    

    

    

    

 


