
FIZIKA 

7.o. 

 

Továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak 

elmondására, egyszerű tapasztalatok életkorának megfelelő értelmezésére. 
Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg, erő, 

hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt mértékegységeit. 
Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó olvadása, vizes 

ruha száradása, stb.) 
Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelenőségével. Értse, hogy 

egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem. 
Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek, mérések 

elvégzésére, azok értelmezésére. 
 
8.o. 
 

Továbbhaladás feltételei 
A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli életben 

egyaránt. 
Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását. 
Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári 

irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre. Tudja 
értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat. 

Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának 
lehetőségeit. 

Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint. 
Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a 

szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. 
Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei, 

természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között. 
 



IDEGEN NYELV 

5.o. 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló 
- ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; 
- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerűen megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr. 
Beszédkészség 
A tanuló 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre néhány szóban vagy egyszerű mondatban 

válaszol; 
- tanult minta alapján egyszerű mondatokat mond, kérdéseket tesz fel; 
- megértési probléma esetén segítséget kér. 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat megért; 
- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló rövid szövegben fontos információt 

megtalál; 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti. 
Íráskészség 
A tanuló 
- ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat helyesen lemásol. 

 
6.o. 
 

5-6. évfolyam 

Hallott szöveg értése 
A tanuló 
- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti. 

Beszédkészség 
A tanuló 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; 
- tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 
- kérdéseket tesz fel; 



- megértési probléma esetén segítséget kér; 
- tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat megért; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalál; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló rövid szöveg 

lényegét megérti. 

Íráskészség 
A tanuló 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen lemásol. 

 
 
7.o. 
 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló 
- megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megért; 
- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

kikövetkezteti. 

Beszédkészség 
A tanuló 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszol; 
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 
- kérdéseket tesz fel; 
- eseményt mesél el; 
- megértési probléma esetén segítséget kér; 
- beszélgetést kezdeményez, befejez. 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 
- egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért; 
- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti. 



Íráskészség 
A tanuló      
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír; 
- egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 
- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

 
8.o. 
 
A továbbhaladás feltételei 

 
Hallott szöveg értése 
A tanuló 
- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos információt 

kiszűr; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 
- ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 

szavas szövegből kikövetkezteti; 
- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 
Beszédkészség 
A tanuló 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; 
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 
- kérdéseket feltesz, 
- eseményeket elmesél; 
- megértési probléma esetén segítséget kér; 
- egyszerű párbeszédben részt vesz. 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló 
- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt 

megtalál; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 
- egyszerű történetet megért; 
- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; 
- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges 

információt a lényegtelentől elkülöníti. 
Íráskészség 
A tanuló 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír; 



- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 
- egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 
- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír. 

 

 



INFORMATIKA  

Minimumkövetelmények 

5. évfolyam végén:  
• Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret.  

• A tanuló értse, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.  

• Tudjon alapszinten kommunikálni az adott programokkal.  

• Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  

• Tudjon mappákat és fájlokat létrehozni, másolni, törölni.  

• Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal. 
6. évfolyam végén:  

• Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni.  

• Tudjon használni néhány közhasznú információforrást.  

• Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni.  

• Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.  

• Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.  

• Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudja, hogy 
milyen könyvtári szolgáltatásokat nyújt az iskolai könyvtár. Tudjon irányítással 
információt keresni a segédkönyvekben és helyi adatbázisban. Legyen képes 
megkülönböztetni a főbb könyvtári médiumokat. 

7. évfolyam végén:  
• A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.  

• Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  

• Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok 
egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását.  

• Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang).  

• Tudja használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.  

• Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat 
készíteni. Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).  

• Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon 
információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az 
interneten. 

8. évfolyam végén:  
• A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a 

mai társadalomban.  

• Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos 
dokumentumot készíteni.  

• Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.  

• Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni.  

• Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet 
ismeretében a szabadpolcon műveket keresni. Legyen képes - segítséggel - a 



tárgyi katalógust használva egyszerű keresési feladatokat megoldani. Tudjon 
forrásokra hivatkozni. 

 



MATEMATIKA  

Minimumkövetelmények 

5. évfolyam 

Számtan, algebra  

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

összehasonlítása. 
• A tízes számrendszer biztos ismerete. 
• Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében.  

Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása 
és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése. 

• Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 
• Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

• Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. 

Geometria, mérés  

• Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 
• Felezőmerőleges szemléletes fogalma. 
• Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása 

konkrét esetekben.  
Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati 
feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. 

Valószínűség, statisztika 

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 
• Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

 



 

6. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

• Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és 
írásban. 

Számtan, algebra 

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

• 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. 
• A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel. 
• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. 

Geometria, mérés 

• A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 
• Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. 
• Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges 

szerkesztése. 
• Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 
• Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben.  

A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. 
 

Valószínűség, statisztika 

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 
• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

 



 

7. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

• Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli 
közlése. 

• Egyszerű állítások igazságának eldöntése. 
• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén. 

Számtan, algebra 

• Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében 
egyszerű esetekben. 

• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai,  
10-nél nagyobb számok normálalakja. 

• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban.  
Egyszerű százalékszámítási feladatok. 

• Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése. 
• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása. 
• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

• Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben. 
• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén 

szabály(ok) keresése. 

Geometria 

• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos 
mértékegységeinek ismerete. 

• Háromszögek területének kiszámítása. 
• Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.  

Szögfelező szerkesztése. 
• Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. 
• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. 
• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, 

jellemzése. 

Valószínűség, statisztika 

• A gyakoriság fogalma. 
• Egyszerű grafikonok olvasása, készítése. 

 



 

8. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

• Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás. 
• Szövegértelmezés egyszerű esetekben. 
• A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén. 
• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb  

4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása. 

Számtan, algebra 

• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben. 
• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása. 
• Elsőfokú egyenletek megoldása. 
• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

• Az a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén. 

Geometria 

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. 
• Adott pont eltolása adott vektorral. 
• Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. 
• Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). 

Valószínűség, statisztika 

• Relatív gyakoriság. 
• Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban.  

Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. 
 



TECHNIKA 

5.o. 

A továbbhaladás feltételei 
Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának elveivel és szükségességével. Egyszerű, 

mindennapos technikai rendszerek azonosítása. A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása, 
tömegkommunikációs eszközök kezelése. Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és 
végrehajtása (egyszerű tervek és vázlatrajzok készítése). Becslés centiméter pontossággal, mérés 
milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok olvasása és készítése. 

A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak 
alkalmazása. 

A következetes és rendszeres tisztálkodás ismerete. Az egészséges táplálkozás jelentőségének 
felismerése. A családi munkamegosztás ismerete, a házi és ház körüli munkák gyakorlása. A 
szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. Környezetkímélő 
magatartás és takarékosság fontosságának felismerése. 

 

6.o. 

. A továbbhaladás feltételei 

A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrásokkal. Az információtárolás 
és továbbítás eszközeinek használata. A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz 
szükséges szerszámok és gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata. Mérés 
milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok készítése. Tárgyak felismerése vetületek alapján. A 
makett és a modell szerepe. Logikai áramkörök értelmezése. A biztonságos közlekedés alkalmazása. 
A kerékpáros közlekedés szabályai. Az egészséges életmód ismeretei. Egyszerű háztartási munkák 
gyakorlati végzése. Családi gazdálkodás összefüggései. 

 
7.o. 

A továbbhaladás feltételei 

A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrásokkal. Az információtárolás 
és továbbítás eszközeinek használata. A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz 
szükséges szerszámok és gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata. Mérés 
milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok készítése. Tárgyak felismerése vetületek alapján. A 
makett és a modell szerepe. Logikai áramkörök értelmezése. A biztonságos közlekedés alkalmazása. 
A kerékpáros közlekedés szabályai. Az egészséges életmód ismeretei. Egyszerű háztartási munkák 
gyakorlati végzése. Családi gazdálkodás összefüggései. 
 

8.o. 

A továbbhaladás feltételei 

A villamos áram útjának ismerete az erőműtől a fogyasztókig. A lakás villamos berendezéseinek 
ismerete és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek. A vezérlés és 
szabályzás megismerése, áramkörök készítése. A közművek (vízvezeték és fűtésrendszere) 
működésének ismerete. Ismerje az információs rendszereket. A fenntartható fejlődés problémájának 
megismerése. A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerés és 
elhárítása. Tudja az egészséget fenyegető veszélyeket elkerülni, különös tekintettel a dohányzás, az 
alkohol és a kábítószer-fogyasztás veszélyeire. Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait. 
 



BIOLÓGIA 
 
A továbbhaladás feltételei 
7.o. 
 
A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli életben 

egyaránt. 
Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását. 
Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári 

irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre. Tudja 
értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat. 

Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának 
lehetőségeit. 

Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint. 
Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a 

szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. 
Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei, 

természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között. 
 
8.o 
 

Tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek 
működésének lényegét. 

Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életműködésükkel kapcsolatos ismereteket tudjanak 
szerezni a népszerűsítő művekből, és tudásuknak megfelelő szinten legyenek képesek az információk 
kritikus értékelésére. 

Tudják az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit felsorolni. 
Tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek nem azonos ütemben fejlődnek a többi szervrendszerrel, 

a korai szexuális élet ártalmas lehet. 
Értsék meg, hogy az egyes emberek egyedfejlődése különböző ütemű, ezért az azonos életkorúak 

között is lehetnek olyan jelentős fejlettségbeli különbségek, amelyek mégsem kórosak. Legyenek 
toleránsak a más ütemben fejlődő és fogyatékos emberekkel. 

Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Értsék a betegségek megelőzésének 
fontosságát. 
 



FÖLDRAJZ 

7.o. 

 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és társadalmi-gazdasági 

jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok elemzésére, tanári irányítás alapján alapvető összefüggések 
felismerésére. Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájaikat, 
legfontosabb országaikat. Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet alapvető összefüggéseit. 
Legyen képes különböző térképi és egyéb földrajzi tartalmú információk felhasználására a témákhoz 
kapcsolódóan. Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. 
 
8.o. 
 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló tudja bemutatni hazánk földrajzi környezetének természeti és társadalmi-gazdasági 
jellemzőit megadott szempontok alapján. Tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és társadalmi-
gazdasági jellemzőit különböző térképi információk felhasználásával. Ismerje fel a természeti 
adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében. Ismerje hazánk környezeti 
értékeit. Legyen képes önálló információgyűjtésre a megadott szempontok szerint különböző földrajzi-
környezetvédelmi tartalmú információhordozókból, és tudja feldolgozni ezeket tanári irányítással. 
Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. Tudja meghatározni 
és megfogalmazni földrajzi fekvésüket, kapcsoljon hozzájuk tartalmi jellemzőket. 
 

 



KÉMIA 

7.o. 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az elektronok 

száma azonos a semleges atomban. Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az 
atom protonszáma közti összefüggést. Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja 
felírni kémiai jelüket. Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Ismerje fel a 
tanult anyagokat tulajdonságaik alapján. Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás 
alapján szakszerűen mutassa be. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük 
a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. 
Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosítására. Ismerje az égés folyamatának 
lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén. 
Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Legyen képes egyszerű tudományos 
népszerűsítő irodalmi részlet értelmezésére, lényegének elmondására. 
 
8.o. 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Néhány fontos tulajdonság 

említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket. Használja a 
molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási 
anyagok és termékek megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Sorolja be a megismert anyagokat a 
megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelő 
típusba (egyesülés, bomlás). Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Leírás alapján 
mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket. 
Alkalmazza a kémiai biztonságról szóló törvénynek az elvégzett kísérlet anyagaira vonatkozó 
előírásait. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, 
ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel 
megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat. 
Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben 
használt oldatokkal. Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a 
környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében. Sorolja fel a levegő 
és a természetes vizek szennyezéseit. Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló 
értelmezésére, felhasználására. 
 



MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAISMERET  

Minimumkövetelmények 

8. évfolyam végén:  

• A tanuló legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival. Az ábrázolás 
megismert eszközeit a mozgóképi szövegek értelmezése során alkalmazni is tudja.  

• Legyen képes a technikai reprodukció és a személyes közlés elhatárolására, a beállítások 
és a jelenetek elkülönítésére, leírása és értelmezésére.  

• Az egyes mozgóképi szövegeket tudja elkülöníteni a valóság ábrázolásához való viszonyuk 
szerint: tudjon különbséget tenni pl. a dokumentumfilm és a játékfilm között.  

• Az életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló 
ismeretek összegyűjtésére, azok rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre.  

• Tudjon érvelni olyan vitában, amely a médiaszövegek (pl. reklám, hírműsor) 
valóságtartalmáról folynak.  

• A mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás 
során is alkalmazni tudja. 

 
 



TÖRTÉNELEM 

5.O. 

A továbbhaladás feltételei 
A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között. Tudja, 

hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később, mennyivel - a 
kerettantervben megadott lépték szerint. Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez 
milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a 
kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történetek eseményeinek 
helyszíneit különböző léptékű térképeken megmutatni. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult 
történetekhez. 

 
6.O. 

A továbbhaladás feltételei 
A diák legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Tudjon 

információt gyűjteni adott történelmi témában, tanári segítséggel. Tudjon tanult történetet önállóan 
elmesélni a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történet lényegét 
kiemelni. Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani. Tudjon távolságot becsülni és 
számításokat végezni történelmi térképen. 

 
7.O. 

A továbbhaladás feltételei 
Készítsen önállóan vázlatot az adott témáról. A diák tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott 

történelmi témáról, megadott ismeretterjesztő irodalom alapján. Tudjon egyszerű történelmi tárgyú 
táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány mondatban. Tudjon egyszerűbb forrásokat 
értelmezni tanári segítséggel. Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, 
ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek 
mi volt a jelentőségük az adott időszakban. Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok 
fontosabb eseményeit. Tudja összehasonlítani különböző időszakok térképeit. Legyen képes egy-egy 
ország területváltozásait térképről leolvasni. Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes 
történelem megjelölt személyei közül kik voltak kortársak. 

 

8.O. 
 

A továbbhaladás feltételei 
A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Tudja, mi történt Európa más 

régiókban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye idején. Legyen képes 
összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb 
állomásai között. Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, 
idejét. Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. Legyen képes néhány 
jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai Magyarország közjogi és 
politikai rendszerének alapelemeit. Környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja 
helyezni a köztörténet folyamában. 

 



TERMÉSZETISMERET 
 
5.osztályban 
A továbbhaladás feltételei 

 
Legyenek képesek konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek, 

folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajzban és írásban. Tudják 
felidézni a természeti és az ember által létesített környezetre vonatkozó konkrét, szemléletes képi 
tartalmakat. E képzetek alapján tudjanak ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. 

Legyenek képesek a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Fogalmazzák meg 
milyen az aktuális időjárás. Tudják a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált jelenségeket 
mennyiségileg is jellemezni, és a mért adatokat értelmezni. Tudják megkülönböztetni a különböző 
halmazállapotokat és értsék azok változásait. Jellemezzék az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerjék 
az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket. Jellemezzék éghajlatunkat. Ismerjék az időjárási 
események és a felszín változása közötti összefüggéseket. 

Ismerjék fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudják értelmezni az egyszerű 
felszínformákat kialakulásuk szerint. Tudjanak jellemző tulajdonságokat mondani megfigyelt 
kőzetmintákról. Ismerjék fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értsék 
meg, hogy a környezet állapotának romlásáért az emberek a felelősek. 

Tudják megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt 
tulajdonságaik alapján jellemezzék azokat. Ismerjék a táplálkozásunkban betöltött szerepüket. 

Ismerjék fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziállatokat. Legyenek 
tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival. 
 
6. osztályban 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes egyszerű társadalmi-gazdasági jelenségek megfigyelésére a tapasztalatok 

szóbeli megfogalmazására, feljegyzésére és értékelésére. 
Tudjon biztonsággal tájékozódni a térképen. Olvasson le egyszerű információkat különböző 

térképekről. Legyen képes tanári irányítással tájékozódni a különféle földrajzi-környezeti tartalmú 
információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben. Tudjon alapvető földrajzi tartalmú adatokat, 
információkat értelmezni, összehasonlítani és azokból következtetéseket levonni. Legyen képes 
földrajzi tartalmú adatok, információk ábrázolására. Ismerje fel és nevezze meg térképen a közvetlen 
földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. 

Ismerje fel a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi, társadalmi-gazdasági események 
időnagyságrendi és időtartambeli különbségeit. Tudja bemutatni példák alapján a legfontosabb 
gazdasági ágazatok, illetve tevékenységek szerepét, jellemzőit. Ismerje fel az egyes településtípusok 
sajátos vonásait. 

Ismerje fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások következményeit, bizonyítsa 
példákkal az egyéni felelősség fontosságát a környezetkárosító folyamatok mérséklésében. 

 
Tudjanak a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerjék fel és értsék 

meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, 
törvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető méréseket elvégezni és a mért adatokat értékelni. 
Ismerjék fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudják elkerülni azokat! Bemutatás 
után legyenek képesek egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a balesetvédelmi, érintésvédelmi, 
tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a tapasztalt jelenségeket elmondani. 

Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használják a 
térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat leolvasni a domborzati és 



vízrajzi térképekről. Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes 
képzeteik a földrajzi övezetekről. 

Ismerjék fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, lakókörnyezetük 
néhány nevezetes települését, az ország fővárosát. 

Tudják felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjanak egyszerű 
táplálékláncokat bemutatni. Ismerjék a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, 
életmódját. Értsék meg a természet védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit. 
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