
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2120 Dunakeszi, Garas utca 26.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

037314
Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
2120 Dunakeszi, Garas utca 26.

OM azonosító: 037314
Intézmény neve: Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Székhely címe: 2120 Dunakeszi, Garas utca 26.
Székhelyének megyéje: Pest
Intézményvezető neve: Kárpáti Zoltánné
Telefonszáma: 27/342344
E-mail címe: karpatine@dunakeszikorosi.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 08. 28.

Fenntartó: Dunakeszi Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Szabóné Forgács Gabriella
Telefonszáma: +36 (27) 795-208
E-mail címe: gabriella.forgacs@kk.gov.hu
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2021-es statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 1 572 261 29 0 45 41 0 0 27 22,00 13 10

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
szakgimnázium

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 572 261 29 0 45 41 0 0 27 22,00 13 10

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0

ebből nő 0 21 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

ebből nő 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

ebből nő 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 24 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Általános
iskolai tanár

0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13

Tanító 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 1 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=037314

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=037314&th=001

 

5. Általános adatok

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 0 0 0 12 27 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 45

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen
(o01+o03)

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 3 3 2 2 5 5 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

2 2 0 0 2 2 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 1 1 2 2 3 3 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Sportiskolai képzés:

A közoktatási típusú sportiskola pedagógiai tevékenysége biztosítja a rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés

igényének kialakítását. Belső igénnyé teszi a gyermek számára a mozgást, egészséges életmódot, ami igen fontos mai „ülő”

társadalmunkban. A „küzdelem és játék” tantárgy a drámajáték alapgyakorlatait a sportoló érzékelő, rendszerező világához

igazítja. Előkészíti a sporttevékenység várható élethelyzeteinek felismerését, kezelését. Megtanít az egészséges versengésre, a

kudarcok és a sikerek feldolgozására és a kitartásra. Célunk, hogy 10 éves korra minden kisgyerek szeresse a mozgást, heti

rendszerességgel járjon edzésekre az általa választott sportágban, élsportolóvá váljon - hozzájárulva  a választott sportág

utánpótlás neveléséhez, a sportegyesületekkel szoros együttműködésben.

 

Német nyelvi képzés:

Ezekben az osztályokban olyan tanítókat alkalmazunk, akik kiegészítő német nyelvi diplomát szereztek, s így a korosztályi

sajátosságokat messzemenően szem előtt tartva, szinte észrevétlenül, játékosan tudják bevezetni a kisgyermekeket az idegen

nyelv világába. Elsődleges cél az idegen nyelv és annak tanulása iránti pozitív attitűd kialakítása olyan tevékenységi formák és

feladatok révén, amelyek összhangban vannak a 6–9 éves gyermek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel.

 

Élményközpontú képzés:

Ebben az osztályban az élményt és az örömöt állítjuk a nevelés szolgálatába. Elsősorban az esztétikai nevelés eszközeit

használva igyekszünk elérni a tanulók közösségbe való beilleszkedését, egymás elfogadását, a helyes értékítélet kialakítását, az

alkotó munka folyamatának, a létrejött alkotásnak és alkotójának megbecsülését. Fontos célunk, hogy felkeltsük és elmélyítsük

a gyermekekben a magyar népi kultúra iránti érdeklődést. Óráinkat néptánccal, népi gyermekjátékok tanulásával, a magyar

népszokások, jeles napok megismerésével, ezek ápolásával színesítjük.

 

A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az

iskola, köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Ha

az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek

teljesítésénél előnyben kell részesítenie a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. Ha az iskola az összes felvételi kérelmet

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A halmozottan hátrányos helyzetű

tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló,

akinek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

* szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

* testvére az adott intézmény tanulója, vagy

* munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

* az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A tankötelessé váló gyermekek beíratása minden évben a kormányhivatalok által kijelölt időpontban történik.

Átiratkozásra a tanév során bármikor lehetőség van.

A sportiskolai képzésű osztályokba történő átkerülés/bekerülés feltétele felső tagozattól a versenysport és a sportegyesületi

ajánlás.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

1. évfolyam: 3 osztály

2. évfolyam: 3 osztály

3. évfolyam: 3 osztály

4. évfolyam: 3 osztály

5. évfolyam: 3 osztály

6. évfolyam: 2 osztály

7. évfolyam: 2 osztály

8. évfolyam: 3 osztály
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
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-
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Intézményi tanfelügyelet 2017. szeptember 21.

1. Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek:

- Az intézményi önértékelési rendszer kialakítása, működtetése.

Kiemelkedő területek:

- a tervezés dokumentumai; (tervezéskor figyelembe veszik a munkaközösségek beszámolóit, javaslatait; megjelennek az

intézmény hagyományai az éves tervezésben.); - a tervezés dokumentumaiban egyértelműen megjelennek az egyes feladatok

felelősei, határideje, valamint a végrehajtás ellenőrzője. - a tanulók értékelési rendszere (fejlesztő, pozitív); - az iskola

ellenőrzési rendszere (tervszerű és hatékony).

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek:

- a feltételek biztosítása az integrált nevelés-oktatás hatékonyságának megvalósításához (pedagógiai asszisztensek, speciális

szakemberek, továbbképzés), hogy ne sérüljön a diákok tanuláshoz való joga; - tehetséggondozás.

Kiemelkedő területek:

- a sport, a néptánc, a sok művészeti rendezvény, kiállítás, testvér-iskolai kapcsolatok, utazások stb. (hatékonyan segítik a

tanulók személyiségfejlődését és a közösségépítést); - felzárkóztatás; - közösségformáló tevékenység; - a programok, táborok

sokszínűsége, magas színvonala.

 

3. Eredmények

Fejleszthető területek:

- a tanulók motiválása a kompetencia mérések eredményeinek javítása céljából.

Kiemelkedő területek:

- az iskola – sportiskola lévén – eredmény centrikus, az eredményeket sokoldalúan elemzik, értékelik, és tervszerűen jelen van

az intézmény cél- és feladatrendszerében.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető területek:

- A feladatok optimálisabb elosztása a pedagógusok, különösen az intézményvezető túlterheltségének megelőzése érdekében.

Kiemelkedő területek:

- a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka; - belső tudásmegosztás; - a pedagógusok kezdeményezőkészsége,

együttműködő képessége.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

- az intézmény közéleti tevékenysége, (a városi/testvérvárosi rendezvények rendszeres szereplői)

 

6. A pedagógiai munka feltételei

Fejleszthető területek:

- az intézmény infrastruktúrája (kevés a szaktanterem); - digitális és informatikai eszközök. (korszerűtlen, elavult eszközpark!).

Kiemelkedő területek:

- az épület adottságainak maximális kihasználtsága (sok egyéni ötlettel, saját forrásból biztosítják a pedagógiai munka

feltételeit.); - az iskola hagyományőrző tevékenysége; - az innovációra nyitottság (mind a tantestület, mind a vezetőség

részéről); - a vezetőség támogató magatartása, hozzáállása a ped. munka feltételeinek jobbítására.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Fejleszthető területek:

-
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Kiemelkedő területek:

- Az intézmény alapdokumentumai és az éves tervezés dokumentumai összhangban vannak az aktuális jogszabályokkal és a

tantervi szabályozással.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 óra 50 perctől délután 17 óra 10 percig tart nyitva.

Az iskolai tornatermi épületrész 21 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől

eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésre külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időpontokat az

iskola fenntartója, rendjét az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők

tudomására hozza. A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az

igazgató beleegyezésével lehet.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Ünnepségek, megemlékezések:

Tanévnyitó

Október 6. megemlékezés

Október 23. ünnepség

Március 15. ünnepség

Holocaust magyar áldozatai április 16. megemlékezés

Nemzeti Összetartozás Napja június 4. megemlékezés

Ballagás

Tanévzáró

 

Jeles napok, rendezvények:

Elsősök napja

Kis tudósok éjszakája

Városi Néptánc Gála

Testvériskolai programok

Őszi és tavaszi tárlatmegnyitók az Iskolagalériában

Városi Helytörténeti Vetélkedő

Márton napi felvonulás

Gérecz Attila Vers- és Prózamondó, Versillusztrációs Verseny

Alsós és felső farsangi karnevál

Kiszehajtás

DÖK nap

Gergelyjárás az óvodákban

Botos Ferenc emléktorna

Természet napjai

Egy palánta egy palántával

Határtalanul program és témanap

Gyereknap

 

Folyamatos (a tanévet átfogó) programok:

Zöld őr(s) program

Papírgyűjtés

Elemgyűjtés

Pontvelem okosprogram

Természetjárás

Táncház program
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Sportos Példaképek Program
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

-

 

Utolsó frissítés: 2022. 08. 28.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=037314
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2021/2022. tanév II. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói aránya intézményi szinten: 265 főből 2 fő (0,8 %)

 

001 - Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2120 Dunakeszi, Garas utca 26.)

 

A köznevelési statisztika alapján a 2021/2022. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 265 fő

A 2021/2022. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 2 fő (a tanulók 0,8 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3),

középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 2 fő (a tanulók 0,8 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest

legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

 

Az illetékes Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2021/2022. tanév II. félévére vonatkozóan:

 

037314-001 A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatási területén az elmúlt négy tanév végi adatok idősoros

statisztikai elemzése alapján a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya csökkenő tendenciát mutat. Ezen belül az

alacsony tanulmányi eredményű tanulók aránya igazolhatóan mérséklődött, és a legalább 1,1-et rontók aránya is érzékelhetően

kisebb. Statisztikai eszközökkel egyértelműen csökkenő tendencia állapítható meg a legalább 50 órát igazolatlanul hiányzók és a

veszélyeztetetté vált tanulók arányában, továbbá az adatok alapján a tantárgyi elégtelenek, valamint az egyéni munkarenddel

rendelkező tanulók arányában is mérséklődésre lehet következtetni.

Az alábbiakban a feladatellátási hely(ek)re vonatkozóan olvashatók a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos

megállapítások. Ahol lehetséges, érdemes a Budapesti Pedagógia Oktatási Központ adataival összevetve is értelmezni az

adatokat, valamint az arányok értelmezésénél a tanulólétszámot is célszerű figyelembe venni.

A feladatellátási helyen a 2. félévben lemorzsolódással veszélyeztetett a tanulók 0,75%-a. Ez valamivel alacsonyabb a

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz tartozó feladatellátási helyek átlagánál (2,15%).

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának az elmúlt négy tanév végi adataira kiterjedő idősoros elemzése alapján a

következő megállapításokat tesszük: A lemorzsolódás arányában egyértelmű növekedés vagy csökkenés nem mutatható ki. Az

alacsony tanulmányi eredményű tanulók és a legalább 1,1-et rontók arányában sem igazolható számottevő változás. A vizsgált

időszakban és csoportban a tantárgyi elégtelenek arányában szignifikáns növekedés vagy csökkenés nem mutatható ki. A

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint veszélyeztetetté vált tanulók aránya

változatlan maradt a vizsgált időszakban. A sajátos nevelési igényű tanulók aránya alacsonyabb a hasonló lemorzsolódási

mutatóval rendelkező feladatellátási helyek SNI arányánál.

Az előző félév adatainak elemzését követően a feladatellátási hely prevenciós és intervenciós intézkedést is rögzített. Ezen

időszakban a feladatellátási hely szakmai feladatainak teljesítése során a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szakmai

szolgáltatásait igénybe vette. 
 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=037314
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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Iskolánk a tanulóink számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi iskolán kívüli programokat szervezi.

Napköziotthon, tanulószoba

A napköziotthon és tanulószobai foglalkozásokról és rendjéről ezen házirend 4. számú melléklete rendelkezik.

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe

vételével – minden tanév elején iskolánk nevelőtestülete dönt.

Iskolai sportkör

Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör biztosítja a tanulók felkészítését a

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

Szakkörök

A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészeti, szaktárgyi szakkörök, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési

kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden

tanév elején iskolánk nevelőtestülete dönt.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket

az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is

felkészítjük.

Témahét, témanapok (projekthét, projektnapok)

Iskolánk nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából tanulóink számára a

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti projektoktatást (témahetet, témanapokat) szervezhetnek. A hosszabb (több napos,

egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban

évente ismétlődhetnek azok a téma napok, amelyek a

katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, iskolánk

névadójával, illetve a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, egy hetes) témaheteken

feldolgozásra kerülő ismereteket, a nevelők szakmai munkaközösségei, az iskola éves munkatervében határozzák meg.

Tanulmányi kirándulások

Iskolánk nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából tanulóink számára

tanulmányi kirándulásokat szerveznek hazánk természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. A tanulmányi

kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A tanulmányi kirándulásról távol

maradók iskolai tanítási órákon vesznek részt.

Erdei iskolák

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon

keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai

foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati

lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között

élő családok gyermekei is részt tudjanak venni.

Táborozások

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon

keresztül tartó táborozások. A táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Aktuális táborainkról az iskola honlapján lehet tájékozódni.

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési

intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az

költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Szabadidős foglalkozások.

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez

és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és

múzeumlátogatások, klub-délutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Iskolai könyvtár

Tanulóink egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon, a szokásos módon közzétett nyitvatartási időben látogatható iskolai

könyvtár segíti.
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A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Iskolánk nevelőtestülete azt az elvet vallja, hogy a diákok rendszeresen kapjanak házi feladatot. Ezért tanulóink számára napi,

heti rendszerességgel adunk írásbeli és szóbeli házi feladatot. A házi feladat célja, hogy alkalmat adjunk az önálló tanulásra és

feladatmegoldásra, az órán tanultak ismétlésére, rögzítésére, begyakorlására, a pontosság, a kötelességtudat a rendszeres, önálló

munkavégzés fejlesztésére. Fontos célja továbbá a tanulási technikák kiépítése, valamint az önálló ismeretszerzés stratégiájának

kialakítása, az élethosszig tartó

tanulás eszközeinek megismerése. A szóbeli házi feladat célja az új ismeretek megértése, megszilárdítása. Az írásbeli házi

feladat célja az új ismeretek gyakoroltatása, az ismeretek készségszintű elsajátítása.

 

A HÁZI FELADATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Iskolánk nevelőtestülete azt az elvet vallja, hogy a diákok rendszeresen kapjanak házi feladatot. Ezért tanulóink számára napi,

heti rendszerességgel adunk írásbeli és szóbeli házi feladatot.

A házi feladat célja, hogy alkalmat adjunk az önálló tanulásra és feladatmegoldásra, az órán tanultak ismétlésére, rögzítésére,

begyakorlására, a pontosság, a kötelességtudat a rendszeres, önálló munkavégzés fejlesztésére. Fontos célja továbbá a tanulási

technikák kiépítése, valamint az önálló ismeretszerzés stratégiájának kialakítása, az élethosszig tartó tanulás eszközeinek

megismerése. A szóbeli házi feladat célja az új ismeretek megértése, megszilárdítása. Az írásbeli házi feladat célja az új

ismeretek gyakoroltatása, az ismeretek készségszintű elsajátítása.

A házi feladatokkal kapcsolatos elvek:

?	Figyelmet fordítunk arra, hogy a házi feladat feladása mindig legyen konkrét, pontos, jól körülhatárolható.

?	Elkészítésének határideje vegye figyelembe az elkészítéséhez szükséges időt.

?	A szülőknek joguk van tanácsot kapni abban, hogyan nyújtsanak segítséget gyermeküknek az otthoni munkában.

?	A tanulóknak joguk van a házi feladat elkészítéséhez szükséges tanári útmutatáshoz

?	A házi feladat hasznossága a rendszeres ellenőrzésen múlik. Az írásbeli házi feladat elkészítését rendszeresen ellenőrizzük.

?	A tanulók hétvégére is kaphatnak írásbeli házi feladatot.

?	A hosszabb szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) a tananyagot kiegészítő írásbeli és szóbeli házi feladat is adható. Ezek a

feladatok azonban csak ajánlottak.

A HÁZI FELADAT ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

?	A házi feladatok elkészítése kötelező, a szaktanár osztályzatot adhat rájuk.

?	A házi feladat osztályozásánál a súlyozás elvét alkalmazzuk, mely szerint a házi feladat “zöld” jegynek megfelelő súlyú.

?	Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint.

?	Nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad,

?	Meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (pl. igazolt betegség) mulasztotta azt el.

?	A hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. (Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem

készített feladattal tudásszint nem mérhető. A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai

eszközökkel és módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában

történő megíratása, pótfeladat kitűzése stb.)

?	A hosszabb szünetekre, a tananyagot kiegészítő írásbeli és szóbeli házi feladatok elkészítésének, elvégzésének hiánya az

értékelést negatívan nem befolyásolhatja. (Kivételt képeznek a továbbhaladáshoz szükséges 1-1 órai tananyagok.)

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A tanulóknak a tanórákon nyújtott teljesítményét, aktivitását is értékeljük. Erre félévenként legalább egy érdemjegy adható, de a

passzivitást nem „büntetjük” elégtelennel. Osztályzatot csak tényleges tudásért kaphatnak a tanulók, ezért:

?	Házi feladat hiánya (teljes vagy részleges) nem büntethető elégtelen osztályzattal.

?	Ha a tanuló felszerelése rendszeresen hiányzik, abban az esetben szaktanári figyelmeztetés adható, mivel emiatt a tanórai

munkában a tanuló nem tud részt venni.

A félévi illetve az év végi osztályzatokat a tanév során szerzett érdemjegyek súlyozott átlagából kell meghatározni úgy, hogy a

témazáró dolgozatok duplán, a röpdolgozatok 1,5- szeres, a házi feladat, szorgalmi feladat és órai munka 0,5-szeres szorzóval

számítanak. A tanulót nevelő és oktató pedagógusnak lehetősége van arra, hogy a tanuló félévi és év végi osztályzatának

meghatározásakor figyelembe vegye a tanuló egyéni adottságait, képességeit, szorgalmát, ezáltal eltérhet a tanuló

érdemjegyeinek súlyozott átlagától.

?	Témazáró dolgozatot az elektronikus naplóban előzetesen be kell jelenteni. Egy tanítási napon 2 témazáró dolgozatnál több

nem íratható. Bejelentett témazáró dolgozatokat lehet csak megíratni. Ha kettőnél több írásbeli bejelentés történik – a két

legkorábbi bejelentésű témazáró íratható meg.
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Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend:

* A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő

időpontot is kijelölhet.

* A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint az intézmény honlapján közzétesz.

* A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú

tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal írásos értesítést kap

* Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három évfolyam anyagából csak rendkívül

indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni.

* A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A vizsga részletes követelményeiről a

tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan

megtekinthetők

* A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól

felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt.

* A vizsga formája lehet szóbeli vizsga, írásbeli vizsga és gyakorlati vizsga. Egy vizsga állhat szóbeli és írásbeli vizsgarészből

is. A vizsga formáját az iskola helyi tantervében tantárgyanként határozza meg.

 

A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai:

* Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek kivételével – tantárgyanként és

évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc.

* Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.

* A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság

kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.

* Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.

* A vizsgán, az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.

* A tanulónak a szóbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására legalább 20 percet kell biztosítani.

* A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el,

az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.

* A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.

* Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem megengedett eszközt használ, az

igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell

tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak megismétlésére.

* A vizsga a vizsgázó számára díjtalan és nem nyilvános.

* A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.

* A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában a jogszabályban meghatározott

ideig kell őrizni.

* A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.

* A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.

* A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az

írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és

a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést

fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.

* Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A javítás téves

bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni.

* A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell vezetni.

* Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb teljesített vizsgát követő második

munkanapon meg kell történnie.

* A szülő a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be írásban, hogy gyermeke, év végi

osztályzatának megállapítása céljából, független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. Független vizsgabizottság

előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az illetékes Kormányhivatal által kijelölt intézmény szervezi. Az iskola igazgatója 5

napon belül továbbítja a kérelmet a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a

vizsgát.
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1. osztályos minimum követelmények:

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM:

A tanuló képes legyen:

•	egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra;

•	meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel;

•	az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban (köszönés,  bemutatkozás, kérés,

köszönetnyilvánítás)

•	a tanult memoriterek elmondására;

•	magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására;

•	kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok – a tanuló fejlettségi szintjének megfelelő - néma és hangos

olvasására;

•	másolásra: kötött és nyomtatott betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes leírására;

•	a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak minimum 50 %-ban

•	szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül.

•	a leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással.

Memoriterek tanulása:

2-3 mondóka, soroló, találós kérdés, népdal;

Legalább 3 műköltészeti alkotás, ismert költők verseiből.

MATEMATIKA:

•	Számok olvasása, írása 20-as számkörben.

•	Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, páratlan, számszomszédok).

•	Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban.

•	Összeadás, kivonás, bontás, pótlás 20-as számkörben.

•	Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs jelek alkalmazása.

•	Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása, válasz megfogalmazása.

•	Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása (logikai készlet).

KÖRNYEZETISMERET:

Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló:

•	tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit.

•	tudja az irányokat helyesen használni.

•	ismerje az iskola nevét, annak helységeit, s azokat rendeltetésszerűen használja.

•	tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.

•	Ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét.

•	tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról.

•	tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent.

•	ismerje fel a növények és az állatok legfontosabb részeit.

ÉNEK-ZENE

•	2-3 népi gyermekjáték, mondóka ismerete

•	3 magyar népdal eléneklése, az első versszakokat emlékezetből.

•	3 komponált gyermekdal vagy megzenésített vers tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos)

•	Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok.

•	Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel,

dallamhangszerekkel).

•	Negyed, nyolcadpár, negyed szünet.

•	Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és ritmushangszerekkel. Ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmuspótlás,

ritmuslánc, ritmusmemoriter.

•	A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: dallamfordulatok: sm, lsm

ERKÖLCSTAN:

•	A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, tisztában legyen legfontosabb személyi

adataival.

•	Lássa át társas viszonyainak alapvető rendszerét.

•	Beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás alapvető szabályait.
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RAJZ:

Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni.

•	Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb).

•	Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét.

•	Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni.

•	Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására.

•	Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni.

•	Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés).

•	Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör.

TECHNIKA:

Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni. Képes legyen az előírt

munkadarabok elkészítésére.

•	A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet.

•	Alapvető háztartási feladatok, eszközök gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete.

•	Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és célszerű öltözködés terén.

NÉMET:

•	A tanuló képes legyen egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre való reagálásra.

•	Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat.

•	Ismerje a tanult témakörök szavait: bemutatkozás, köszönés, színek, számok 12-ig, állatok, iskola, család, járművek, testrészek,

gyümölcsök.

•	Felismerje és végrehajtsa a hallott utasításokat.

•	A tanult szavak tartalmát különböző módokon (mozgás, hang, rajz) meg tudja jeleníteni.

•	Képes legyen egyszerű mondókákat, dalszövegeket elmondani, adott esetben mozgással kísérni.

 

2. évfolyam minimumkövetelményei

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM

A tanuló képes legyen:

•	ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására;

•	kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására;

•	a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;

•	a tanult memoriterek szöveg hű elmondására;

•	szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására: legalább a szavak egyben tartásával;

•	olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre;

•	tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására. A felolvasott szöveg mondatokra tagolására:

szünettartás, levegővétel;

•	8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének igazolására kérdések megválaszolásával;

•	az ábécérend ismeretére,

•	hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben;

•	a hosszú hangok jelölésére az írásban;

•	Felismerni és megnevezni a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézni és alkalmazni a helyesírási szabályokat

begyakorolt szókészlet körében.

•	rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére tollbamondással, a kiejtéstől eltérőkére másolással.

•	Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. Percenként 15-20 betűt ír.

•	a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben

•	a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására

•	a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint.

Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz

Memoriterek:

Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok. Mesemondás.

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...(részlet) Anyám tyúkja;

József Attila: Altató;

Szabó Lőrinc: Csiga-biga;

MATEMATIKA:
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•	Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.

•	A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert tulajdonságokkal.

•	A számok közötti kapcsolatok felismerése.

•	Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) értelmezése kirakással.

Műveletek megoldása szóban.

•	A kis-egyszeregy biztonságos ismerete.

•	A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése.

•	Tagok felcserélhetőségének ismerete.

•	Fordított műveletek alkalmazása.

•	A műveletek közötti kapcsolatok felismerése.

•	Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról.

•	Állítások igazságának megítélése.

•	Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése.

•	Nyitott mondat készítése ábráról.

•	Szöveges feladatok értelmezése, megoldása:

•	Lejegyzés (ábrázolás)

•	Műveletek kijelölése

•	Számolás

•	Ellenőrzés

•	Válasz megfogalmazása

•	Adott szabályú sorozat folytatása.

•	Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében.

•	Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint.

•	Gyakorlati mérések a tanult egységekkel.

•	A tanult szabvány-mértékegységek ismerete

KÖRNYEZETISMERET:

A tanuló képes legyen:

•	megfigyeléseiről, tapasztalatairól szóban beszámolni tanítói kérdések alapján

•	tapasztalatait rögzíteni tanítói segítséggel Felismerni a tanult jelenségeket rajzról, képről

•	ismert témakörben csoportosítani megadott szempont szerint

•	helyesen használni a napszakok nevét! Felsorolni az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben

•	megnevezni az évszakok jellemző időjárási jelenségeit

•	bemutatni a tanult élőlények közül egyet, felsorolni jellemző jegyeit

•	Tájékozódni jól saját testén. Felsorolni a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint ezek arányos fogyasztását egészsége

érdekében

•	pontosan használni a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket!

•	megnevezni otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülésének módját

•	ismertetni lakóhelye főbb jellegzetességeit

•	ismertessen egyet a település hagyományai közül

ÉNEK:

A tanuló képes legyen:

•	20 népdalt és gyermekdalt előadni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’– d” hangterjedelemben.

•	tartani a tempót, érzékelni a tempóváltozást

•	a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerni kottaképről (kézjel, betűkotta)

•	A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan megszólaltatni

•	megnevezni, felismerni a fontosabb hangszereket

ERKÖLCSTAN:

•	A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi

adataival.

•	Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

•	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.
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•	Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.

•	Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.

•	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.

RAJZ:

A tanuló képes legyen:

•	Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítésére

•	Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat

•	A közvetlen környezet megfigyelésére és értelmezésére

•	A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozására

•	Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerésére,

használatára.

4 rajzot hozzon magával (előzetes témakijelölés alapján), egyet a vizsgán készít el.

TECHNIKA:

•	Ismerje a célszerű takarékosság lehetőségeit

•	Magabiztosan alakítson képlékeny anyagokat, papírt, textileket

•	Alkalmazza szabályosan az elemi higiéniai és munkaszokásokat

4 munkadarabot hozzon magával (előzetes megbeszélés alapján), egyet a vizsgán készít el.

NÉMET:

A tabuló:

•	képes legyen egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre való reagálásra rövid válaszokkal.

•	tudjon alkalmazni néhány egyszerű mondatot.

•	ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat.

•	aktívan részt vegyen dalok, mondókák előadásában, gyermekjátékokban.

•	ismerje a tanult témakörök szavait: bemutatkozás, köszönés, színek, számok 20-ig, állatok, iskola, tanszerek, család, járművek,

testrészek, gyümölcsök, napok, hónapok, évszakok nevei, mindennapi használati tárgyak, otthoni környezet, ház részei,

bútordarabok nevei.

•	képes legyen követni a nonverbális elemekkel erősen támogatott, németül történő óravezetés.

•	felismerje és végrehajtsa a hallott utasításokat.

•	a hallott szavak tartalmát különböző módokon (mozgás, hang, rajz) meg tudja jeleníteni.

•	képes legyen egyszerű mondókákat, dalszövegeket elmondani, adott esetben mozgással kísérni.

•	képes felismerni az anyanyelven és a célnyelven történő olvasás közti különbséget.

•	felismeri és megérti az egyszerű mondatokban az ismert szavakat a megértést segítő elemekre támaszkodva.

•	képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget.

•	különböző nyelvi tevékenységek során rövid szavakat, illetve ír le hibátlanul vagy kevés hibával.

 

3. évfolyam minimum követelményei

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM

A tanuló legyen képes:

•	Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeit elmondani néhány összefüggő mondattal.

•	Megfogalmazni a feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdéseket, válaszokat.

•	Megérteni ismert feladattípusok szóbeli és írásbeli utasításait

•	Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket felolvasni felkészülés után

•	Öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazást írni felkészülés után, ismert témákban

•	Az írásbeli munkák javítására tanítói segítséggel

•	Felismerni és megnevezni az igéket, a főneveket és a mellékneveket, a személyneveket, állatneveket, a lakóhely nevét helyesen

leírni.

•	Egyszerű és összetett szavakat önállóan elválasztani

•	További 25-30 begyakorolt szóban a j/ly helyesen jelölni

MATEMATIKA

A tanuló:

•	tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;
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•	ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;

•	állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,

•	tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;

•	tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok

•	igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon;

•	értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.

Számtan, algebra

•	Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.

•	Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.

•	Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.

•	Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.

•	Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.

•	Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.

•	Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyűszorzóval).

•	Becslést, ellenőrzést eszközként használja.

•	Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.

•	Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

Geometria, mérés

•	Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.

•	Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.

KÖRNYEZETISMERET

•	Legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére, megnevezésére.

•	Vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani.

•	Ismerje a növényi szervek feladatát

•	Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő hőmérsékletre, fényre van szükség.

Ismerje a növények és az állatok legfontosabb hasonlóságait, lássa a táplálékuk megszerzése közötti különbséget.

•	Lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez.

•	Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.

•	Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek.

•	Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.

•	Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton.

•	Ismerje a fő-világtájakat.

•	Ismerje meg lakóhelyét.

•	Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost.

•	Ismerjen fel néhányat képről Budapest nevezetességei, hidjai közül.

•	Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét.

ÉNEK-ZENE

A tanuló:

•	tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt.

•	képes legyen ritmussort alkotni 2/4-es és 4/4-es ütemben.

•	képes legyen felismerni a tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) kottaképről (taps, kézjel, betűkotta).

•	tudjon olvasni az ismert, egyszerűbb dalokat kézjelről, betűkottáról.

•	képes legyen megszólaltatni folyamatosan a megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatokat

•	tudja szolmizálni a tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról

ERKÖLCSTAN:

•	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 kapcsolatot teremteni személyekkel, kommunikálni környezete tagjaival.

•	A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.

•	Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.

•	Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
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•	Érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

•	Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos eszközökkel kifejezze.

•	Ismerje fel, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.

•	Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.

RAJZ

A tanuló képes legyen:

•	illusztráció készítésére tanítói utasításokkal a tanult technikákkal (5 munkadarab bemutatása)

•	élmény- és emlékkifejezésre

•	a megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használatára.

•	a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok felismerésére és használatára

TECHNIKA

A tanuló képes legyen:

•	egyszerű munkadarab elkészítésére mintakövetéssel (5 munkadarab bemutatása)

•	a munkaeszközök célszerű megválasztására és szakszerű, balesetmentes használatára

•	a gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazására

NÉMET:

A tanuló:

•	képes legyen egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre való reagálásra rövid válaszokkal.

•	tudjon alkalmazni néhány egyszerű mondatot.

•	Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat, képes legyen egyszerű információkat adni magáról.

•	képes legyen reagálni nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt

•	megnyilatkozásra.

•	tudja követni az egyszerű német óravezetést.

•	értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó egyszerű tanári utasításokat.

•	képes legyen megérteni kérdéseket.

•	Ismerje fel a szövegekben előforduló tanult szavakat.

•	képes legyen felismerni az anyanyelven és a német történő olvasás közti különbsége.

•	felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az ismert szavakat a megértést segítő elemekre

támaszkodva.

•	az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat el tudja végezni.

•	képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget;

•	képes különböző nyelvi tevékenységek során rövid szavakat, mondatokat lemásolni, illetve leírni.

ANGOL

A tanuló értse meg:

•	az ismerős szavakat a személyére és családjára vonatkozóan;

•	az óravezetéshez illetve az elsajátítandó tananyaghoz szükséges kérdéseket, utasításokat.

A tanuló legyen képes:

•	megnevezni ismert dolgokat;

•	4-5 dalt, mondókát, kiszámolót reprodukálni megközelítőleg helyes hanglejtéssel szavakat, egyszerű mondatokat ismételni;

•	a magyartól eltérő írásjegyeket felismerni és hangoztatni;

•	egy szóval vagy hiányos mondattal válaszolni az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre.

•	egyszerű szöveget lemásolni illetve tollbamondás után leírni;

•	egyszerű kifejezéseket emlékezetből leírni.

Szókincs

•	A tanuló szókincse kb. 200 aktív, 150 passzív szóból, kifejezésből álljon.

Cselekvés, történés kifejezése:

•	igék; jelenidejűség.

Birtoklás kifejezése:

•	birtokos névmási jelzők (my, your stb.);

•	birtokviszony (It is Mary’s cat.);

•	a ’have got’ állító, tagadó, kérdő alakjai.

Térbeli viszonyok:

•	helymeghatározás (Where?);
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•	elöljárószók (in, on, under, next to).

Időbeli viszonyok:

•	időpont: egész órák (What’s the time? It’s ... o’clock.).

Modalitás:

•	a ’can’ segédige állító, tagadó, kérdő alakjai.

Mennyiségi viszonyok:

•	tőszámnevek 1-től 20-ig;

•	főnevek egyes és többes száma;

•	egyes és többes számú testrészek.

Minőségi viszonyok:

•	melléknevek (színek, méretek, állapotok).

Logikai viszonyok:

•	a ’but’ kötőszó használata.

Szövegösszetartó eszközök:

•	mutató névmások (this/these);

•	határozott, határozatlan névelők (a/an, the).

Témalista: Témakörök:

Az én világom – személyes adatok, bemutatkozás, ismerkedés, köszönés, elköszönés

A család és barátok – családtagok, barátok

Ház, lakás (1) – berendezési tárgyak a lakásban/házban; a lakás/ház bemutatása

Ház/lakás (2) – állatok és növények a ház körül

Az iskola – tanórai kérések, kérdések, utasítások; iskolai tárgyak, tantárgyak

Vásárlás – alapvető árucikkek

Étkezés – mindennapi étkezéseink; alapvető étel- és italfajták

Számok (1) – számok 1-től 20-ig

 

4. évfolyam minimum követelménye:

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A tanuló képes legyen:

•	a feladatok utasításainak önálló értelmezésére, végrehajtására;

•	érthető, helyesen tagolt megfelelő beszédre

•	a memoriterek szöveghű előadására

•	előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra az élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban és

szabályos hanglejtéssel;

•	olvasmányok tartalmának elmondására néhány összefüggő, értelmes mondattal;

•	egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg önálló (néma) olvasására, a szövegértés bizonyítására egyszerű

feladatok megoldásával,

•	az ábécérend ismeretére;

•	készség szinten megkövetelhető tevékenységekre:

•	a hangok időtartamának jelölése a begyakorolt esetekben;

•	a j hang betűjelének helyes megválasztása 30-40 szótőben, jelölésére a toldalékokban;

•	a mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése;

•	a múlt idő jelének helyes használata;

•	az igekötő és az ige leírása a három tanult esetben,

•	a melléknév, a számnév fokozott alakjának helyes írásmódja;

•	a keltezés egyszerű alakjának írása;

•	szavak elválasztása (kivéve az összetett szavakat és a tulajdonnevek nehezebb eseteit);

•	jártasság szinten megkövetelhető tevékenységekre:

•	szavak csoportosítása a tanult szófajok szerint,

•	a tanult szófajok toldalékos alakjainak írása;

•	a hangkapcsolati törvények helyes jelölése szóelemzés segítségével;

•	a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben,

•	záró írásjelük helyes megválasztása;
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•	közös előkészítés után 8-10 összefüggő mondat terjedelmű írásbeli fogalmazás (elbeszélés, leírás, jellemzés) készítésére a

megadott témáról a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával,

•	írásbeli feladatok elvégzésére a kívánt helyesírási és íráshasználati normák megtartásával;

•	önellenőrzésre, hibajavításra tanítói utasításra;

•	a szövegműfajnak és a témának megfelelő szókincs használatára;

MATEMATIKA:

•	Biztos számfogalom tízezres számkörben.

•	Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.

•	Számok képzése, bontása.

•	Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete.

•	A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.

•	Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása.

•	A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása

•	A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében.

•	Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat megoldása.

•	Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint.

•	Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.

•	Egyszerű szöveges feladatok megoldása.

•	Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.

•	Adott szabály alapján táblázat kitöltése.

•	Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel

•	Számítások a kerület és terület megállapítására.

KÖRNYEZETISMERET:

A tanuló:

•	ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a

betegségek elkerülésére;

•	az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben;

•	képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére;

•	képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;

tapasztalatainak megfogalmazására,

•	képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül;

•	értelmezi a hagyományok szerepét,

•	képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására

tetszőleges és adott szempontsor szerint;

•	képes egy természetes életközösséget bemutatására,

•	képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti értékét;

ÉNEK-ZENE:

A tanuló: 

•	tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt

•	képes legyen ritmussort alkotni 3/4-es és 4/4-es ütemben.

•	a tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismeri kottaképről (taps, kézjel, betűkotta).

•	az ismert, egyszerűbb dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról.

•	a megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmusgyakorlatot folyamatosan képes megszólaltatni.

•	a tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja

RAJZ:

A tanuló képes:

•	illusztrációkészítésre a tanult technikákkal, tanítói utasításokkal (5 munkadarab bemutatása)

•	élmény- és emlékkifejezésre

•	a megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használatára

•	a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok ismeretére és használatára.

TECHNIKA:

•	5 db egyszerű munkadarab bemutatása.

•	Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel.
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•	Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.

•	A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.

ANGOL:

A tanuló

•	az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kéréseket, utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;

•	megérti a hozzá intézett gondosan és lassan megfogalmazott kérdéseket.

A tanuló legyen képes

•	ismert dolgokat megnevezni;

•	5-6 dalt, mondókát, kiszámolót reprodukálni;

•	kifejezni a tudást illetve a nem tudást (can / cannot);

•	véleményt nyilvánítani (like / don’t like);

•	néhány ismeretlen szót is tartalmazó egyszerű, rövid szöveget megközelítőleg helyes hanglejtéssel felolvasni.

•	felismerni a tanult szavak írott alakját;

•	megérteni az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat;

•	megtalálni információkat ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben.

•	a tanult témakörhöz kapcsolódó egyszerű, rövid szöveget tollbamondás után lejegyezni.

	A tanuló szókincse kb. 350 aktív, 150 passzív szóból, kifejezésből álljon.

Témalista:

Vadállatok, állatkert

Mindennapi életük – a mindennapi élet tevékenységei; napszakok

Az iskola – tanórai kérések, kérdések, utasítások; iskolai tárgyak, tantárgyak

Vásárlás – alapvető árucikkek; pénznemek

Étkezés – mindennapi étkezéseink; alapvető étel- és italfajták

Időjárás – időjárási viszonyok, évszakok; ünnepek

NÉMET:

A tanuló:

•	képes legyen egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálásra rövid

válaszokkal

•	tudjon alkalmazni néhány egyszerű mondatot

•	képes legyen egyszerű párbeszédek előadására

•	ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat, képes legyen egyszerű információkat adni magáról és családjáról, tudja

alkalmazni a kérés, köszönet kifejezéseit

•	képes legyen reagálni nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt  megnyilatkozásra

•	tudja követni az egyszerű német óravezetést

•	értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó egyszerű tanári utasításokat

•	képes legyen megérteni kérdéseket és válaszolni rájuk

•	ismerje fel a szövegekben előforduló szavakat, értse a feladatok megfogalmazását

•	képes felismerni az anyanyelven és a német történő olvasás közti különbsége

•	Felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az ismert szavakat és kifejezéseket a megértést segítő

elemekre támaszkodva

•	az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat el tudja végezni

•	képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget;

•	képes különbözőnyelvi tevékenységek során rövid szavakat, mondatokat lemásolni, illetve leírni

•	képes a feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatokat elvégezni

 

Az 5. évfolyam minimum követelményei:

MAGYAR IRODALOM:

•	A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni a tankönyv prózai és verses szövegeit. Az ismert szövegeket

tudja értelmezni.

•	Tudjon felsorolni néhányat az év során tanult művek közül címmel és szerzővel együtt.

•	Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét, tudja elhelyezni a korban.

•	Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez egy-egy mű címét társítani: (Petőfi: János

vitéz, Alföld, Egy estém otthon, Arany: Családi kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, stb).
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•	Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, a Tündérszép Ilona, A Pál utcai fiúk és egy mítosz tartalmát.

•	Ismerje az alábbi fogalmakat, tudja azok legfőbb sajátosságait: elbeszélő költemény, népdal, regény, mese, mítosz, elbeszélés,

novella.

•	Tudja felsorolni a szóképeket: metafora, hasonlat, megszemélyesítés, ismert szövegben tanári segítséggel ismerje fel őket.

Memoriterek: a tanév során a szaktanár által kijelölt versszakok.

MAGYAR NYELV:

•	Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén.

•	Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15 nehéz szót.

•	Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői.

•	Tudja felsorolni a beszélőszerveket.

•	Ismerje a következőket: hangok felosztása, a magán- és a mássalhangzók felosztása

•	Ismerje a mély és magas magánhangzókat.

•	Tudja, mi a hangrend törvénye, és azt ismerje fel a szavakban, ill. maga is tudjon példákat gyűjteni.

•	Tudja felsorolni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány és a szóelemzés elvét.

•	Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, ezt a gyakorlatban is tudja alkalmazni.

•	Tudjon egyjelentésű és rokon értelmű szavakat gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentést a szavak között.

MATEMATIKA:

•	Halmazok értelmezése és alkalmazása

•	A számok írása és olvasása, számegyenesen való ábrázolása a milliós számkörben

•	Összeadás, kivonás, szorzás többjegyűvel, osztás kétjegyűvel a milliós számkörben

•	Számok helyes leírása, értelmezése, a való élethez való kapcsolata, számegyenesen való ábrázolása, ellentett és abszolút érték

fogalma

•	Egész számok összeadása és kivonása

•	Közönséges törtek:

o	A számok helyes leírása, törtrész ábrázolása

o	Egyszerűsítés, bővítés

o	Egyjegyű pozitív nevezőjű törtek összeadása, kivonása

o	Egyjegyű pozitív nevezőjű törtek szorzása, osztása természetes számmal

•	Tizedes törtek:

o	A számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása

o	Tizedes törtek összeadása és kivonása

o	Tizedes törtek szorzása és osztása természetes számmal

•	Helymeghatározás a derékszögű koordináta-rendszerben

•	Körző, vonalzó, szögmérő helyes használata

•	Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása

•	Szögek mérése és rajzolása

•	Síkidomok rajzolása

•	Kerület, terület fogalma

•	Téglalap kerülete és területe

•	Hosszúság és terület mértékegységeinek ismerete, mértékváltás

•	Kocka és téglatest tulajdonságai

HON- ÉS NÉPISMERET:

A tanuló ismeri lakóhelyünk, szülőföldünk természeti adottságait, hagyományos gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit,

történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit

- Kialakult az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudata

- Ismeri a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeit, a család felépítését, a családon belüli munkamegosztást.

- A megszerzett ismeretek birtokában képes értelmezni a más tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat.

- Látja és érti a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, valamint a társas munkák,

közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét és a közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében.

- Ismeri a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit.

- Érti, hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a gazdasági tevékenységekkel és a népi építészettel.

- Van elképzelése arról, hogy hogyan élt harmonikus kapcsolatban az ember a természettel.

TERMÉSZETISMERET:
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A tanuló ismerje és használja helyesen a következő fogalmakat:

•	csonthéjas termés, almatermés, bogyótermés,

•	egynyári, kétnyári, évelő növény, raktározó főgyökér, hagyma, gumó,

•	teljes átalakulás, rovar, bogár, lepke,

•	gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű,

•	lágyszárú növény, fásszárú növény, fő-, és mellékgyökérzet,

•	gerinces, emlős, páratlan- és párosujjú patás, szarv, kérődzés,

•	növényevő, redős zápfog,

•	hiányos és teljes fogazat, mindenevő, gumós zápfog,

•	madár, kapirgálóláb, magevő csőr, fészekhagyó fiókák,

•	összetett szem, szívó szájszerv,

•	ragadozó, tarajos zápfog, behúzható karmok,

•	metszőfog, szemfog, zápfog,

•	begy, zúzógyomor,

•	vonalas mérték, magassági szám,

•	alföld, dombság, hegység, középhegység, magashegység,

•	főfolyó, mellékfolyó, csatorna, folyásirány, mocsár, tó,

•	halmazállapot változások

•	fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás,

•	időjárás, éghajlat és elemei, középhőmérséklet, hőingás, szél

A tanuló tudja felsorolni:

•	a csonthéjas-, az alma-, és a bogyótermés részeit,

•	a virág részeit,

•	a növény részeit,

•	az összetett gyomor részeit,

•	az állatfajok családtagjait,

•	a tojás részeit,

•	a fő- és mellékvilágtájakat,

•	a folyóvizek fajtáit,

•	az időjárás és az éghajlat elemeit,

•	néhány csapadék fajtát,

•	a tavak keletkezésének módjait, pusztulásának lépései

•	Magyarország főbb folyó, tavai

A tanuló tudja megmutatni a térképen:

•	Magyarország nagytájait,

•	Magyarország megyéit megyeszékhelyükkel,

•	Magyarország főbb folyó, tavai

A tanuló képes legyen meghatározni:

•	A bőr, a mozgásszervrendszer, az emésztő-szervrendszer, légzőrendszer, keringés szervrendszere, kiválasztás, szaporodás

szervrendszere, idegrendszer egészségének védelme

•	az anyag és tulajdonságai

•	mennyiségek, mértékegységek

•	keverékek és oldatok

•	halmazállapotok, halmazállapot-változások

ÉNEK-ZENE:

•	Képes az énekes anyagból 5 dal és zenei szemelvény emlékezetből történő eléneklésére egyénileg

•	Képes a többszólamú éneklésre

•	A tanult zenei elemeket felismeri

•	Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvas

•	Képes egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter,

dallam, hangszín, formai megoldások)

•	A többször meghallgatott zeneműveket felismeri hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismeri és felismeri
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ERKÖLCSTAN:

•	Beszélgetés erkölcsös véleményalkotással, a saját helyünk megítélése a világban.

•	Pozitív – negatív véleményalkotás helyessége, formája, ezen tulajdonságok szétválogatása.

•	A család fontosságának felismerése, pozitív viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapokban.

•	Napi helyes életvitel kialakítása (napirend összeállítás).

•	A mindennapokban való helyes viselkedés. Az iskolai házirend ismerete, elfogadása.

TECHNIKA:

5 munkadarab elkészítése

A tanuló:

•	Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási gépeket szakszerűen használni.

•	Tudjon egyszerű axonometrikus és vetületi rajzokat olvasni, értelmezni, az anyagok érzékelhető tulajdonságait azonosítani

•	Képes legyen a használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használatára

•	Ismerje a közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályait, veszélyforrásait.

•	Ismerje el a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát és szabályait.

•	Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű gazdálkodást

RAJZ:

A tanuló:

•	ismerje a geometriai alapfogalmakat (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető geometrikus testek)

•	ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat.

•	ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, főszínek) a fénykeverés szabályosságait

•	ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk)

•	ismerje a színek világos és sötét árnyalatait, és tónusozással tudja érzékeltetni az egyszerűbb fényárnyék viszonylatokat. Képes

legyen kikeverni adott színeket

•	ismerje az őskori-, egyiptomi-, görög-, római-, ókeresztény és bizánci művészettörténeti korszakok korát, főbb jellemzőit,

művészeti alkotásait. Ismerjen egyes népi munkaeszközöket

•	ismerje és tudja bemutatni a forma és szerkezet kapcsolatának különböző módozatait

•	legyen képes természeti és mesterséges térformák alapszintű megjelenítésére. Többféle technika alkalmazásával, alapszintű

formaelemzésre és megjelenítésre

•	munkája tartalmazza az adott korosztály beli színezet-, forma-, szerkezeti- és tónusozásbeli színvonalát

TESTNEVELÉS:

A tanuló:

•	ismerje az alaki formaságokat, a végrehajtást elrendelő vezényszóval együtt cselekedjen

•	tudja a gimnasztikai gyakorlatokat zenére vezényszó nélkül végezni

•	tudjon 6-8 gyakorlatot (4 ütemű) önállóan összeállítani, és bemutatni.

•	legyen képes 10-12 percen át folyamatosan (állandó mozgással) gimnasztikai gyakorlatot végezni.

•	tudja a magas- és a távolugrás alapvető fázisainak, a nekifutásnak és az ugrásnak lényeges elemeit.

•	képes legyen megválasztani a futás távjának megfelelő iramot.

•	Ismerje a légmunka legelemibb szabályait. (távolugrás, magasugrás)

•	Tudjon bemutatni a tanult talajelemből önállóan összeállított gyakorlatot

A labdajátékok során

•	Tudjon 3-5 m-es távolságra pontos átadásokat végrehajtani,

•	Rendelkezzen fogás és, dobás-biztonsággal

•	Ismerje a téli foglalkozások örömét és veszélyét

TÖRTÉNELEM:

Témakörök:

•	A zsákmányoló ember foglalkozásai és szerszámai

•	A termelő ember foglalkozásai és szerszámai

•	Az ókori Kelet nagy birodalmainak és folyóinak megmutatása az atlaszban és a fali térképen

•	A történelem korszakainak felsorolása

•	Mi fűzte egységbe a görög városállamokat?

•	Spárta, a katonaállam

•	Az athéni népgyűlés

•	Róma és a Római Birodalom térképen való elhelyezése
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•	Egy történet elmondása Julius Caesarról vagy Augustusról

•	Néhány mondatos ismertetés Pannónia provinciáról

•	Jézus élete

•	Krisztus előtt, Krisztus után fogalmak helyes használata

•	Eltelt időtartam kiszámítása (Pl. Róma alapítása és bukása között)

•	A magyar nép vándorlása, állomásainak megnevezése és térképen való megmutatása

•	A honfoglalás története és időpontja

•	A hűbéri kapcsolatok jellemzése

•	Kik voltak a lovagok?

•	A jobbágyok lakóhelyének (falu) jellemzése, a jobbágyok adóinak megnevezése

•	A középkori egyházból a szerzetesek és hasznos tevékenységük

•	Kik a középkori városok lakói? Hogyan működtek a céhek?

•	Államalapító Szent István törvényei az egyházra, a vármegyék alapítása

•	A tatárjárás és IV. Béla, a 2. honalapító

A tanuló legyen képes:

•	A magyar őstörténetre vonatkozó ismeretek szerzésére különböző típusú forrásokból.

•	Történetek feldolgozására. (Pl. Szent István és Szent László legendáiból.)

•	Kritikai gondolkodásra forrásütköztetés, a honfoglaló magyarok életmódjára vonatkozó ismeretek megbeszélése során (Pl. az

ősi magyar hitvilág és az új vallás összehasonlítása.)

•	Történelmi személyiség jellemzésére (pl. Szent István király Intelmeinek rövid részletei alapján).

•	Rekonstrukciós rajzok elemzésére. (Pl. az ősi magyar öltözködés, lakhely, szerszámok és fegyverek.)

•	Történelmi mozgások megragadására (Pl. a honfoglalás útvonalai.)

•	Kronológiai adatok rendezésére. (Pl. a jelentősebb Árpád-házi uralkodók elhelyezése az időszalagon.)

Fogalmak:

•	hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized,

ispán, tatár, kun.

Személyek:

•	Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, Szent László, IV. Béla.

Topográfia:

•	Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Muhi.

Évszámok:

•	IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 997–(1000)–1038 (Szent István uralkodása), 1077 (Szent László trónra lépése),

1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása).

ANGOL:

•	Számok szóban és írásban 1-100-ig.

•	Egyszerű mondatokban főnevek és melléknevek használata.

•	Utasítások az iskolában.

•	Betűzés, az angol ABC ismerete.

•	Birtokos szerkezet.

•	Elöljáró-szók használata: in, on, under, opposite, between, behind, nextto,in front of, to, at.

•	Főnevek többes száma, rendhagyók is.

•	Létezést jelentő mondatok kijelentő, kérdő, tagadó alakja.

•	Levélírás, bemutatkozás.

•	Birtokos névmások.

•	Vásárlás.

•	Havegot, has got használata. /kérdő, tagadó is/

•	Tantárgyak és napok nevei.

•	Idő kifejezése, az óra ismerete.

•	PresentSimple /egyszerű jelen idő/ használata. (kijelentés, kérdés, tagadás) DO, DOES.

•	Can és can’t és must segédigék használata.

•	There is, thereare kezdetű mondatok.

•	Tulajdonságok leírása

•	A PresentContinuous (folyamatos jelen) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában.
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•	Szóban: Tudjon bemutatkozni: név, életkor, család, hobby, barátok.

•	Tudjon leírást adni a saját vagy mások külső és belső tulajdonságairól.

•	Tudja elmondani hol lakik, bemutatni a lakókörnyezetét és a lakást, ahol él.

NÉMET:

Az alábbi témakörök alapvető szókincse:

•	Megszólítás, üdvözlés.

•	Bemutatkozás, alapvető személyi adatok

•	Családtagok, rokonok

•	Iskola, tanszerek, tantárgyak

•	Ház, lakás, helységek, berendezési tárgyak

•	Városi látnivalók

•	Szabadidős tevékenységek

•	Színek, külső tulajdonságok

•	Tőszámnevek

•	Igeragozás (jelen idő)

•	Kérdőmondatok

A 6. évfolyam minimum követelménye

MAGYAR IRODALOM:

•	Fogalmak: monda, ballada, rege, elbeszélő költemény, történelmi regény, konfliktus, allegória

•	Ismerje Arany János életútját.

•	Tudjon megnevezni és felidézni két mondát.

•	Tudja felidézni Arany János: A walesi bárdok című balladájának történetét.

•	Ismerje Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényét.

•	Memoriterek: Arany János: A walesi bárdok című művének kijelölt versszakai (minimum 6 versszak)

•	Arany János Toldi című művéből a tanév során kijelölt versszakok (minimum 6 versszak)

MAGYAR NYELV:

•	Ismerje fel a következő szófajokat különböző szövegekben, ismerje azok szabályait: főnév,

•	melléknév, számnév, ige, melléknév, névmások.

•	Tudja megkülönböztetni a köznevet a tulajdonnévtől. Ismerje a tulajdonnevek fajtáit, illetve

•	az egytagú tulajdonnevek helyesírását.

•	Tudjon melléknevet fokozni (alap, közép, felső).

•	Ismerje fel a határozott és határozatlan számnevet, ismerje a rájuk vonatkozó helyesírási szabályokat.

•	A névmások közül ismerje a személyes, birtokos, mutató és kérdő névmást.

•	Ismerje az igével kapcsolatban a szám, személy, idő, mód fogalmát.

MATEMATIKA:

•	Halmazok értelmezése és alkalmazása

•	Igaz, hamis állítások, kisebb, nagyobb

•	Oszthatósági szabályok

•	(2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel)

•	Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása egyszerűbb esetekben

•	Hatvány értelmezése

•	Alapműveletek egész számokkal

•	Műveletek a racionális számkörben

•	Műveletek helyes sorrendje, zárójel használata

•	Egyszerű arányossági következtetések, grafikonok leolvasása

•	Százalék fogalma, százalékérték kiszámítása

•	Egyszerű egyenletek

•	Tengelyes szimmetria, tengelyes tükrözés

•	A szimmetrikus háromszögek tulajdonságai

•	Háromszögek fajtái szögek és oldalak szerint

•	Szögmásolás, szögfelezés

•	Térfogat és űrmérték ismerete

•	Mértékváltás
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BIOLÓGIA:

•	Hazai erdeink jellemző fafajainak tulajdonságai, az erdő szintjei

•	Gombák szerepe az erdők életközösségében, felépítése

•	Az erdő virágos és virágtalan növényeinek, nagyvadjainak, kisemlőseinek, madarainak, ízeltlábúinak jellemző tulajdonságai,

táplálékláncok

•	Kölcsönhatások típusai, néhány jellemzőjük,

•	Az energia tanult fajtái, jellemzőik,

•	Naprendszer, a Föld és a Hold

•	Nevezetes szélességi- és hosszúsági körök, tájékozódás a földgömbön fokhálózat segítségével,

•	A Föld mozgásainak következményei, éghajlati övezetek, éghajlatalakító tényezők,

•	A felszínalakító külső és belső erők, alapvető ásványok és kőzetek

•	Felszínformák és jellemzőik

•	Talaj szerkezete és jelentősége

•	Szomszédos országok, a nagytájak és természeti és gazdasági jellemzése

•	Főváros elhelyezkedése

•	A füves puszták jellemző növényeinek, növényevőinek és ragadozóinak, termesztett növényeinknek jellemzése, táplálékláncok,

•	A víz- és vízpart egysejtűi, többsejtű növényei, növényevői és ragadozóinak jellemzése, táplálékláncok.

ÉNEK-ZENE:

•	Képes az énekes anyagból 5 dal és zenei szemelvény emlékezetből történő eléneklésére egyénileg

•	Képes a többszólamú éneklésre

•	A tanult zenei elemeket felismeri

•	Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvas

•	Képes egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter,

dallam, hangszín, formai megoldások)

•	A többször meghallgatott zeneműveket felismeri hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismeri és felismeri

ERKÖLCSTAN:

•	Beszélgetés erkölcsös véleményalkotással, a saját helyünk megítélése a világban. Pozitív – negatív véleményalkotás

helyessége, formája, e tulajdonságok szétválogatása.

•	A család fontosságának felismerése, pozitív viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapokban.

•	Napi helyes életvitel kialakítása (napirend összeállítás).

•	A család helye a világban.

•	Az értékes ember felismerése. Pozitív célok az ember életének irányításában.

•	Az iskolai házirend ismerete, elfogadása.

TECHNIKA:

•	5 munkadarab elkészítése

•	Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási gépeket szakszerűen használni.

•	Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, értelmezése, az anyagok érzékelhető tulajdonságainak azonosítása

•	A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata.

•	A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása, veszélyforrásai ismerete.

•	Fogadja el a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, alkalmazza szabályait.

•	Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű gazdálkodást

RAJZ:

•	A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető geometrikus testek) ismerete.

•	Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat.

•	Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés szabályosságait.

•	Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk).

•	Ismerje a főszínek fogalmát és a legfontosabb kontrasztokat (világos – sötét, hideg – meleg, komplementer, és alapvető

színkontrasztot).

•	A romantika, gótika, reneszánsz, barokk, rokokó, copfstílus kormeghatározásának, emlékeinek, jellemzőinek ismerete. Népi

edények és hímes tojás készítésének jellemzői.

•	Ismerje a nézőpont, a rövidülés fogalmát. A feladatnak megfelelően tudja érvényesíteni a vonal- és levegőperspektíva alapvető

szabályait (1- és két iránypontos rövidülés).
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•	Rajzaiban legyen képes valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, változásait érzékeltetni.

•	Tudja deríteni és tompítani az egyes színeket. Kép szöveg-betű összehangolása, térábrázolási konvenciók felhasználói szintű

ismerete, használata. Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése.

•	Fesse meg a 24 tagú színkört.

TESTNEVELÉS:

•	Tudjon gyakorlatokat zenére, vezényszóra, (nélkül) végezni.

•	Tudjon 8-10 (4 ütemű) gyakorlatot (önállóan) összeállítani, (esetleg saját zenére).

•	Legyen képes 12-15 percen át folyamatosan gimnasztikai gyakorlatot végezni.

•	Tudja váltófutásnál, lassú mozgás közben az egy- és kétkezes váltást,

•	Ismerje a tanult gyakorlatelemek helyes technikájának végrehajtását,

•	Tudja a helyes ugródeszka használatot,

•	Relatív ereje érje el azt a szintet, ami képessé teszi őt a felsorolt feladatok végrehajtására, lendületes-, és törésmentes legyen a

feladat-végrehajtása a függésgyakorlatokban.

•	Mutasson be 5-6 gyakorlatelemből álló talajgyakorlatot.

LABDAJÁTÉKOK:

•	Sajátítsa el készségszinten a tanult labdajátékok alapmozgásait

•	Ismerje a téli foglalkozások örömét és veszélyét,

•	Ismerjen néhány küzdősportot

•	Ismerje az aerobic szabályait, jelentőségét, tudjon bemutatni 4-5 perces aerobic gyakorlatot

TÖRTÉNELEM:

•	Lajos törvényeinek megnevezése

•	A törökverő Hunyadi János legfontosabb csatái, a nándorfehérvári diadal története és ideje

•	Mátyás király uralkodása néhány mondatos beszámolóban (hadseregének jellemzői és az adók)

•	A mohácsi csata és ideje. Magyarország 3 részre szakadása és a részek nevei

•	Amerika felfedezése és ideje. Új növények megnevezése

•	Hogyan alakult ki a protestáns egyház?

•	Várháborúk: Eger és Szigetvár ostroma és ideje

•	A Rákóczi-szabadságharc szembenálló felei

•	Mária Terézia és II. József rendeletei hogyan szolgálták a szegények jobb életét?

•	Napóleon császársága és bukása, néhány csatájának megnevezése

•	Az első ipari forradalom legfontosabb találmányai és feltalálói

•	A reformkor ideje, céljai, az országgyűlések vitakérdései

•	Széchenyi és Kossuth életének és munkásságának bemutatása

•	A márciusi forradalom eredményei és a szabadságharc legfontosabb eseményei, 3 katonai

•	vezető megnevezése, egy csata részletes bemutatása térképpel

•	Az első független magyar kormány miniszterelnökének és legalább 3 tagjának, az aradi vértanúkból 6 főnek a megnevezése

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés,

alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás,

honvédség, trónfosztás, nemzetiségi törvény.

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos,

Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József.

Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad.

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete),

1832–

1836 (reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849.

október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése).

INFORMATIKA:

• Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni.

• Tudjon használni néhány közhasznú információforrást.

• Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni.

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

ANGOL:

•	Cselekvés, történés, létezés leírása. – Present Continuous Tense helyes használata.

27 /  38 



•	Személyek leírása, tulajdonságok.

•	Vásárlás.

•	Megszólítás, üdvözlések, bemutatkozás

•	Kétféle jelen idő, kérdő alakok, tagadások.

•	Határozott és határozatlan névelők.

•	There is/are…

•	A számok.

•	Sorszámnevek, dátumok kifejezése.

•	Tárgyak az osztályban, színek, ruházat, sportok.

•	Vásárlások.

•	Jeles napok az évben, a hónapok nevei.

•	Állatok és testrészek.

•	Some/any

•	Mutató névmások: this, that, these, those

•	Múlt idő. (kijelentés, kérdés, tagadás)

•	Rendhagyó múlt idejű igék.

•	Going to

•	Szóbeli:

•	Bemutatkozás.

•	Üdvözlések.

•	Vásárlás.

•	Egyszerű történet elmesélése múlt időben. (nyári élmény)

NÉMET:

Az alábbi témakörök alapvető szókincse:

• Napi tevékenységek

• Ünnepek, évszámok

• Állatok, tulajdonságok, képességek

• Élelmiszerek, ételek, italok

• Öltözködés, ruhadarabok

• Vásárlás

• Utazás; időjárás

• Az óra-időkifejezés

• Sorszámnevek

• Az elváló igék használata

• Módbeli segédigék

• Felszólító mód

• Irányok megjelölése

• Helyhatározó-szók

• Birtokos névmások

A 7. évfolyam minimum követelményei

MAGYAR IRODALOM:

•	A tanuló legyen képes közepes nehézségű ismeretlen szöveg értő olvasására, az olvasott szöveg tartalmának elmondására.

•	Ismerje a reformkor legfőbb jellemzőit, tudja elhelyezni a korban, ismerje kulturális intézményeit, tudja íróit, költőit felsorolni.

•	Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk irodalomból a 7. osztályban, vagyis a tanult írókat, költőket irodalmi alkotásokat

tudja felsorolni. 4. Tudja felsorolni az irodalmi műnemeket és műfajokat.

•	Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tankönyv szövegei alapján: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor,

Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán.

•	Tudja megfogalmazni a következő fogalmak legfontosabb jegyeit: dal, epigramma, óda, himnusz, elégia, regény, ballada,

novella.

•	Tudja a következő memoritereket: Himnusz, Huszt, Szózat, Reszket a bokor, mert… Szeptember végén.

•	Legyen tisztában a kijelölt kötelező olvasmány(ok) cselekményével, tudja felsorolni a szereplőit.

•	Ismerje és tudja elmondani A néhai bárány cselekményét.

•	Tudjon egy 7. osztályban tanult verses alkotást elemezni.

28 /  38 



Memoriter:

•	Kölcsey Ferenc: Himnusz

•	Kölcsey Ferenc: Huszt

•	Vörösmarty Mihály: Szózat

•	Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…

•	Petőfi Sándor: Szeptember végén

•	Életrajzok, pályaképek: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán

•	Fogalmak: dal, epigramma, óda, himnusz, elégia, regény, ballada, novella

•	Műelemzés:

•	Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (tartalma, a szereplők neve)

•	Mikszáth Kálmán: A néhai bárány (cselekménye)

•	Választható témák: Hasonlóság és különbség a Szózat és a Himnusz között

•	Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet… Arany János: Szondi két apródja

MATEMATIKA:

•	Halmazok uniója, metszete és részhalmaza

•	Logikai „és”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden”

•	Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás

•	Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása

•	Hatványozás, normál alak

•	Műveletek a racionális számok körében

•	Műveletek helyes sorrendje, zárójelhasználat

•	Algebrai kifejezések, helyettesítési érték kiszámítása

•	Egyszerűbb elsőfokú egyenletek megoldása és ellenőrzése

•	Függvények Lineáris függvények ábrázolása

•	Sorozatok folytatása adott szabály szerint

•	Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria

•	Középpontos síkidomok, paralelogrammák tulajdonságai

•	Háromszögek szerkesztése, belső és külső szögösszege

•	Négyszögek tulajdonságai, belső és külső szögösszege

•	A kör, a kör kerülete és területe

•	Mértékváltás

•	Egyenes hasáb tulajdonságai, felszíne és térfogata

BIOLÓGIA:

•	Ismerje fel a tanuló a tanult élőlényeket kép, vagy rajz alapján és tudja legjellemzőbb tulajdonságaikat (pl. testfelépítés,

élőhely, rendszertani besorolás).

•	Tudjon minden tanult életközösségben legalább egy táplálékláncot készíteni.

•	Ismerje a nevezetes szélességi köröket és az általuk határolt éghajlati öveket.

•	Tudjon különbséget tenni az éghajlati övek és éghajlati területek között, és jellemezni azokat.

FÖLDRAJZ:

•	ismerje a kontinenseket kialakulása és földrajzi övezetesség szempontjából

•	tudja felsorolni a természetföldrajzi övezetesség fontos elemeit, jellemzőinek összefüggéseit

•	ismerje a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátosságait

•	tudja használni a térképet információszerzésre a szemléleti térképolvasás szintjén

•	mutassa meg a tanult topográfiai fogalmakat

Fogalmak: tagolatlan part, tagolt part, ősföld, passzát szél, kapás földművelés, ültetvényes gazdálkodás, farmgazdálkodás,

éghajlatok: egyenlítői, szavanna, sivatagi, tundra, tajga, nedves kontinentális, száraz kontinentális, monszun, fjord, pusztuló

magaspart

Topográfia: kontinensek határai, partvonala, félszigeteik, szigeteik, öbleik

Szahara, Atlasz, Kongó-medence, Nílus, Kongó, Nagy-Vízválasztó-hegység, Kanadai- ősföld, Mississippi -alföld, Andok,

Amazonas-medence, Mississippi, Amazonas, Washington Himalája, Kínai-alföld, Ural-hegység, Nyugat-Szibériai-alföld,

Eurázsiai-hegységrendszer részei, Észak-, Nyugat-, Dél-Európa országai és fővárosaik

KÉMIA:

•	Tudja az első 20 elem vegyjelét és nevét.
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•	Értse a következő fogalmakat, tudjon példákat mondani rájuk: fizikai változás, kémiai reakció, egyesülés, bomlás, exoterm és

endoterm folyamat.

•	Ismerje az égés fogalmát, fajtáit, tudja felsorolni az égés feltételeit.

•	Ismerjék néhány keverék szétválasztási módszereit.

•	Tudja értelmezni az oldószer, oldott anyag, oldat kifejezéseket.

•	Legyen tisztában a levegő összetételével, a levegőszennyezés okaival és következményeivel.

•	Egyszerűbb kísérleteket tudjon felidézni, a megfigyeléseket, magyarázatokat tudja elmondani. (pl.: magnézium-szalag égetése,

cukor hevítése stb.)

•	Ismerje az anyagmennyiség mértékegységét, a molt, tudjon mólnyi mennyiségeket számolni.

•	Legyen tisztában az atom felépítésével, ismerje az elemi részecskék jelét, töltését, tömegét.

•	A periódusos rendszerből tudja megállapítani a rendszámot, a protonok és elektronok számát, az elektronburok szerkezetét.

•	Tudja felrajzolni a tanult elemmolekulák és vegyületmolekulák szerkezeti képleteit. Legyen tisztában azzal hogyan keletkeznek

atomokból pozitív, illetve negatív ionok.

ÉNEK-ZENE:

•	Képes az énekes anyagból 7 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből történő eléneklésére egyénileg is

•	Az új zenei elemeket felismeri kottaképről.

•	Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassa

•	Képes egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten.

•	A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismeri, a halott műveket

jellemző részleteik alapján felismeri

TECHNIKA:

•	5 munkadarab elkészítése, bemutatása

•	A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.

•	Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) működését.

•	A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, elhárítása.

•	Ismerje fel az egészséget fenyegető veszélyek, különös tekintettel a dohányzása, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás

veszélyeire, fogadja el az egészségvédelemnek és az élet feltétlen tiszteletének fontosságát.

•	Rendelkezzen megfelelő önismerettel és pályaképpel

FIZIKA:

•	Egyenesvonalú egyenletes, az egyenletesen változó és a körmozgás felismerése konkrét példákon.

•	A sebesség jele, mértékegységei, kiszámítása mértékváltás nélkül.

•	Átlag és pillanatnyi sebesség megkülönböztetése.

•	Szabadesés jellemzése.

•	Tehetetlenség törvénye.

•	Sűrűség fogalma, testek sűrűség szerinti sorba rendezése, sűrűség jele, mértékegységei és kiszámítása (mértékváltás nélkül)

•	Az erő fogalma.

•	Erő-ellenerő felismerése példákban.

•	Tartóerő, gravitációs erő és súly felismerése a gyakorlatban, ezek ábrázolása.

•	A súrlódás és a közegellenállás felismerése gyakorlati példákban.

•	Egyensúly

•	A lendület jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül.

•	Munka jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül.

•	Egyszerű-gépek felismerése a gyakorlatban (emelő, lejtő).

•	Forgatónyomaték jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül.

•	Nyomás jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül.

•	Szilárd, folyékony és légnemű anyagok nyomásának növelése, csökkentése gyakorlati példákban, eszközöknél.

•	Arkhimédész törvénye.

•	Úszás, lebegés, merülés megkülönböztetése.

•	Hőterjedés és hőtágulás felismerése gyakorlati példákban.

•	A termikus kölcsönhatás

•	A fajhő jele, mértékegysége, és fogalma.

•	Halmazállapot-változások ismerete, leírása, felismerése.

•	Az olvadáspont, fagyáspont, forráspont fogalma.
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•	Az olvadáshő, fagyáshő, forráshő fogalma.

•	Különféle energia fajták ismerete.

•	Az energia megmaradás törvényének ismerete.

•	A teljesítmény jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül.

•	A hatásfok kiszámítása.

RAJZ:

•	A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető geometrikus

•	testek) ismerete.

•	Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat.

•	Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés szabályosságait.

•	Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk, telített szín, telítetlen szín, kevert szín, tompítás, derítés,

fakítás). Összeadó és kivonó színkeverés ismerete.

•	Ismerje a főszínek fogalmát és a kontrasztokat (világos – sötét, hideg – meleg, komplementer, és alapvető-, minőségi,

mennyiségi, telítettségi-, szimultán-, szukcesszív színkontrasztot).

•	A klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus

•	Tudja érvényesíteni a vonal- és levegőperspektíva alapvető szabályait (1- és két iránypontos rövidülés).

•	Rajzaiban legyen képes valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, változásait érzékeltetni.

•	Legyen képes a formák szerkezetét, arányait, felületi minőségeit érzékeltetni.

•	Tudja deríteni és tompítani az egyes színeket.

•	Kép szöveg-betű összehangolása, térábrázolási konvenciók felhasználói szintű ismerete, használata.

•	Képes legyen elvont formákkal dolgozni.

•	Tudja alkalmazni az alapvető tapasztalati távlattani ismereteket (pl. alagút rajzok).

•	Fesse meg a 6-os színháromszöget

TESTNEVELÉS:

•	Ismeri és alkalmazza az alaki formaságok fontosságát, az együttes mozgásban rejlő harmóniát, rendet.

•	Rendelkezik a nekifutás sebessége, a kitámasztás és a lendítés közötti összefüggésre vonatkozó tapasztalatokkal az ugrásokban

•	Készségszinten tudja végrehajtani a támasz-, és függő szereken tanult gyakorlatelemek jellegzetes kulcsmozzanatait:

•	talajon az alapelemeket,

•	támaszugrásoknál a dobbantást, ellökést,

•	gyűrűn az alaplendületeket,

•	gerendán a hely-, és helyzetváltoztatásokat,

•	Képes bemutatni összekötő elemeket is tartalmazó (5-6) - (6-8) elemből álló önálló talajgyakorlatot.

•	Labdajátékokban készségszinten sajátította el az alap mozgásformákat

•	Ismeri a szabadtéri testedzés (testnevelési óra) legfontosabb egészségi és balesetvédelmi rendszabályait.

•	Egy szabadtéri sportágban elfogadható (jó) teljesítményt nyújt

TÖRTÉNELEM:

•	Magyarország az önkényuralom éveiben

•	A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe létrejöttében. Az új dualista állam

•	Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése

•	Budapest világváros

•	Az Osztrák–Magyar Monarchia együtt élő népei. A nemzetiségek és más vallási-etnikai kisebbségek jogi, gazdasági és

politikai helyzete és szerepe

•	Hazánk a 20. század elején

•	A gyarmatbirodalmak kialakulása. Élet a gyarmatokon

•	Az első világháború kirobbanása. Tömegek és gépek háborúja

•	Magyarok az 1. világháborúban

•	A háború következményei Oroszországban, Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése

•	Az Egyesült Államok belépése és az antant győzelme a világháborúban

•	A Párizs környéki békék. Európa új arca

•	A kommunista diktatúra a Szovjetunióban Sztálin, a diktátor. A GULAG rendszere

•	A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában

•	A nemzetiszocializmus Németországban, Hitler a diktátor

•	A náci terjeszkedés kezdetei Európában
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•	Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság okai, következményei

•	A trianoni békediktátum, országvesztés és a Horthy-korszak kezdete

•	A kultúra, a művelődés a Horthy korszakban

•	A határon túli magyarság sorsa a két világháború között

•	A revíziós politika első sikerei

•	A 2. világháború

•	Magyarország német megszállása. A holokauszt Magyarországon. Népek, népcsoportok, nemzetiségek hátrányos

megkülönböztetése, kirekesztés, népirtások. Szálasi és a nyilasok rémuralma. Szovjet felszabadítás és megszállás

Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán.

Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc.

Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima.

Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 22. (Németország megtámadja a

Szovjetuniót), 1941. június 27. (Magyarország hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba

lépése), (1943. január (a doni katasztrófa), 1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország

német megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi

hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945.

szeptember 2. (Japán kapitulációja).

ANGOL:

•	A kétféle jelen idő ismerete, használata és megkülönböztetése. /állításban, tagadásban, kérdésben/

•	A Past Simple ismerete, helyes használata.

•	A tanult rendhagyó múlt idejű igék ismerete, alkalmazása.

•	Jövő idő kifejezése „going to”-val.

•	Melléknevek fokozása.

•	Hasonlító mondatok alap-, közép-,és felsőfokban.

•	A „have to” – kell ige használata.

•	Gyakoriságot kifejező határozók.

•	Szóban: Tudjon bemutatkozni és bemutatni a családját és barátait.

•	Tudjon mesélni a nyári élményeiről és jövőbeni terveiről.

1. Present Simple

2. Present Continous

3. Past Simple

4. Past form of verbs (regular; irregular)

5. Daily Routine

6. What are you doing now?

7. What did you do in the summer holiday?

8. Communication two hundred years ago and nowadays.

NÉMET:

Az alábbi témakörök alapvető szókincse:

• Európai országok, nyelvek

• Utazás, úti célok, közlekedés

• Barátság, barátok

• Külső és belső tulajdonságok

• Testrészek

• Egészség, egészséges életmód

• Betegség

• Szabadidő, szórakozás

• Vásárlás, ajándékozás

• Vidéki élet

• Módbeli segédigék használata

• Melléknevek fokozása

• Hasonlító mondatok

• Helyhatározók

• Az elbeszélő múltidő (Präteritum)
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• Az összetett múltidő (Perfekt)

• A mellékmondati szórend

INFORMATIKA:

•	A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni

•	Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtár-struktúrájában

•	Tudja használni az operációs rendszer néhány szolgáltatását

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

•	Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni

•	Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten

 

A 8. évfolyam minimum követelményei:

MAGYAR IRODALOM:

A tanuló:

•	Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet

értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.

•	Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni.

•	Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni.

•	Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára.

•	Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.

•	A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók helyesírásában.

•	Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.

•	Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét

meg tudja fogalmazni.

•	A különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni.

Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–20. századi

alkotások).

•	Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a művek

tematikáját, meghatározó motívumait.

•	Felfedez műfaji és tematikusmotivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat,

hangulati hatásukat.

•	Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai

szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet,

beszédhelyzet és változása).

•	Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett

és a közvetlen elbeszélésmód eltérését.

•	Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok

összetettségének értelmezésére és megvitatására.

•	Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni.

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter,

disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ.

•	Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat,

retorika, paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.

•	Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.

•	Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből,

atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.

•	Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten

az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit.

•	Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus attitűd.

MAGYAR NYELV:

•	Rendelkezik az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális szinten.

•	Felismeri a mondatokat a beszélő szándéka szerint, az írásjeleket helyesen alkalmazza a mondatok végén.

•	Képes megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat.

•	El tudja mondani az alárendelő összetett mondatok ismérveit, fajtáit, egyszerűbb összetett mondatot tudjon ábrázolni.
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•	Ismeri a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jeleit, néhány kötőszót, és tud elemezni egyszerűbb mellérendelő összetett

mondatot.

•	Képes szöveget leírni hallás után, 10-15 mondatot kb.10 perc alatt.

MATEMATIKA:

•	Halmazok uniója, metszete, részhalmaza

•	Logikai „és”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden”

•	Műveletek és helyes műveleti sorrend a teljes racionális számkörben

•	Négyzetgyök fogalma, négyzetgyök meghatározása táblázat segítségével

•	Zárójelfelbontás, összevonás

•	Egyszerűbb szöveges feladatok megoldása egyenlettel

•	Elsőfokú egyenletek megoldása és ellenőrzése

•	Másodfokú függvény, abszolút érték függvény ábrázolása táblázat segítségével

•	Egyenletek grafikus megoldása

•	Számtani és mértani sorozat felismerése

•	Pitagorasz-tétele és alkalmazása egyszerűbb esetekben

•	Egyenes körhenger tulajdonságai, felszíne és térfogata

•	Átlag számítása, grafikonok olvasása, készítése

BIOLÓGIA:

•	Szerveződési szintek, sejtek és szövetek típusai és azok jellemzői, felismerésük képről.

•	A bőr felépítése, rétegei, alkotórészei és ezek feladatai.

•	A mozgás szervrendszere, részei, a csontok, izomtípusok, csontkapcsolódások (rajz)

•	Anyagcsere:

•	a légzés lényege, mechanizmusa, szervei.

•	az emésztés szervei, szakaszai, emésztőnedvek, tápanyagok,

•	a keringés szervei, vérkörök és a szív (rajz), a vér,

•	a kiválasztás szervei (rajz), a szűrlet, a vizelet

•	Idegrendszer felépítése, idegrendszer alapegysége az idegsejt,

•	feltétlen és feltételes reflex

•	érzékelés típusai (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás), érzékszervek ( típusai, felépítésük, működésük),

•	Hormonrendszer, belső elválasztású mirigyek, hormonjaik

•	Szaporodás, férfi és női nemi szerv felépítése

FÖLDRAJZ:

Követelmények:

•	tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és gazdasági jellemzőit

•	ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében

•	tudja megmutatni és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat, tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi

fekvésüket

Fogalmak: Épülő lapos part, belterjes mezőgazdaság, havasi pásztorkodás, turizmus, energiagazdaság, nemzetiség, aszály,

felszín alatti vizek, nemzeti kisebbség, települések, tanúhegy, karsztjelenségek, természeti erőforrás, fogyó és megújuló

energiahordozó, élelmiszergazdaság

Topográfia: Közép-Európa országai és fővárosaik, Finn-tóvidék, Alpok, Kárpátok, Kárpát-medence, hazánk nagy tájai,

Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, Mátra, Kékes, Bükk, Aggteleki karszt, Bakony, Vértes, Dunazúg-hegység, Somogyi-

dombság, Tolnai-dombság, Mecsek, Soproni-hg., Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Duna, Sió, Zala, Tisza, Zagyva, Kőrös, hazánk

megyéi és megyeszékhelyek

KÉMIA:

•	Értse a periódusos rendszer lényegét, tudjon a periódusos rendszerből adatokat kiolvasni.

•	Ismerje a kémiai részecskék –atom, ion, molekula- fogalmát.

•	Használja a kémiai jelrendszert (vegyjel, képlet, egyenlet).

•	Tudja felírni a tanult elemek vegyjelét, a vegyületek képletét.

•	Értse a kémiai kötések –kovalens, ion, fémes- lényegét.

•	A főcsoportok legfontosabb elemeit és azok vegyületeit tulajdonságai alapján ismerje fel, tudja ezek előfordulását, előállítását

és felhasználását.

•	Tudjon egyszerű egyenletet írni.

34 /  38 



•	Ismerje a veszélyes anyagok jelét, tudja balesetmentesen használni a háztartási vegyszereket.

•	Tudja a kémiai anyagok környezeti hatásait, a természet, a környezet védelmének lehetőségeit.

TECHNIKA:

•	A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek biztonságos kezelése, takarékos és felelős

használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. Egyszerű

karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése.

•	Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során.

•	A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek érzékelésének, becslésének képessége.

•	Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett.

•	A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.

•	Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek

mérlegelése.

•	5 munkadarab elkészítése, bemutatása

•	A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.

•	Ismeri a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) működését.

•	A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, elhárítása.

•	Felismeri az egészséget fenyegető veszélyeket

FIZIKA:

•	Az elektromos áram fogalma

•	Vezetők és szigetelők felismerése

•	Az egyszerű áramkör részei és összeállítása

•	Áramköri jelek

•	Áramerősség mérése

•	Soros és párhuzamos kapcsolás szabálya, felismerése kapcsolási rajz alapján.

•	Az elektromos munka kiszámítása

•	A feszültség mérése

•	Az elektromos ellenállás fogalma, kiszámítása mértékváltás nélkül

•	Ohm törvénye

•	Az elektromos teljesítmény kiszámítása mértékváltás nélkül

•	Az elektromos áram hatásainak (hő, kémiai, élettani és mágneses) felismerése eszközöknél

•	Indukció fogalma, felismerése a gyakorlatban.

•	A váltakozó áram fogalma és jellemzése.

•	A váltakozó áramú generátor működési elve.

•	A váltakozó áram hatásai, és alkalmazásainak gyakorlati vonatkozásai.

•	A transzformátor felépítése, és gyakorlati alkalmazása.

•	Baleset megelőzési szabályok ismerete

•	Fénytani törvények (fényvisszaverődés, fénytörés) ismerete

•	Tükrök (sík, homorú és domború) alkalmazásai, ezek képalkotása

•	Lencsék (homorú és domború) fogalma

•	Domború lencse képalkotása és gyakorlati alkalmazása

•	A szemlencse és annak törési hibái

ÉNEK-ZENE:

•	Képes az énekes anyagból 7 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből történő eléneklésére egyénileg is

•	Az új zenei elemeket felismeri kottaképről.

•	Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassa

•	Képes egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten.

•	A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismeri, a halott műveket

jellemző részleteik alapján felismeri

RAJZ:

•	A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető geometrikus testek) ismerete.

•	Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat.

•	Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés szabályosságait.

•	Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk, telített szín, telítetlen szín, kevert szín, tompítás, derítés,
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fakítás). Összeadó és kivonó színkeverés ismerete.

•	Ismerje a főszínek fogalmát és a kontrasztokat (világos – sötét, hideg – meleg, komplementer, és alapvető-, minőségi,

mennyiségi, telítettségi-, szimultán-, szukcesszív színkontrasztot).

•	Művészettörténetből ismerje a főbb „modern” stílusirányzatokat, ismerjen híresebb képviselőket. Ismerje a „modern” építészet

főbb jellemzőit, anyagait, területeit.

•	Ismerje a népi építészet főbb jellemvonásait.

•	Ismerje a nézőpont, a 1-2-3-4 több iránypontos rövidülést. A feladatnak megfelelően tudja érvényesíteni a vonal- és

levegőperspektíva alapvető szabályait (1- és két iránypontos rövidülés).

•	Rajzaiban legyen képes valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, változásait érzékeltetni.

•	Legyen képes a formák szerkezetét, arányait, felületi minőségeit érzékeltetni. Ismerje az emberi arc arányait, formáit

szerkezetét.

•	Az emberi egészalak arányainak, szerkezetének ismerete.

•	Kép szöveg-betű összehangolása, térábrázolási konvenciók felhasználói szintű ismerete, használata.

•	Képes legyen elvont formákkal dolgozni. Ismerje a „modernség” jelenségét (nonfigurativitás).

•	Tudja alkalmazni az alapvető tapasztalati távlattani ismereteket (pl. utcák dombra fel és le).

•	Fesse meg egy tárgy színátírását.

TESTNEVELÉS:

Követelmények

A tanuló képes:

•	önállóan összeállítani 6-8 ütemű gyakorlatot,

•	zenére bemutatni (saját összeállítású) 32 ütemű gyakorlatfüzért,

•	társaknak levezényelni 4-5 gyakorlatelemet tartalmazó szabad- kéziszer gyakorlatot.

•	biztonságosan mászni (függeszkedni) támaszban-, függésben karhajlítást-, és nyújtást végezni,

•	Egyensúlyozva járni talajon, szereken

•	Az 5-8 osztályban tanult tornaelemeket bemutatni talajon, szereken

•	6-8 (8-10) elemből önállóan összeállított talaj, (illetve szer) gyakorlatot bemutatni.

•	Ismeri a tanult labdajátékok szabályait, alapmozgásait

•	bemutatni a helyes eséstechnikát

•	aerobic gyakorlatot összeállítani

•	Ismeri a szabadtéri testedzés (testnevelési óra) legfontosabb egészségi és balesetvédelmi rendszabályait.

•	egy szabadtéri sportágban elfogadható (jó) teljesítményt.

TÖRTÉNELEM:

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése

Magyarország a világháborús vereségtől az 1956-os forradalom leveréséig

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása

A Kádár-korszak jellemzői

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon

Az alapvető emberi jogok, a gyermekek jogai, diákjogok

Az államformákra és politikai rendszerekre vonatkozó történelmi ismeretek bemutatása

A magyarországi törvényalkotás folyamatának megértése.

A nyilvánosság politikai szerepének igazolása a médiából vett példák segítségével.

Az Európai Unió működése (Kormánya, parlamentje, legfontosabb városai)

A gazdaság legfontosabb szereplői, és kapcsolatuk a piacgazdaságban

A pénz funkciói és formái

Családi pénzkezelési technikák

NÉMET:

• Természeti környezetünk

• Tágabb környezetünk, lakóhelyünk

• Városi élet

• Különböző lakóházak, épületek

• Utazás, városi közlekedés

• Tájékozódás a városban
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• Az iskola világa, tanulás, számítógép

• Szabadidő, szórakozás, zene

• Sport, sportágak, egészséges életmód

• Visszaható-igék, névmások

• Mellékmondatok különböző kötőszókkal

• Igeragozás (jelen-, múlt-, jövőidő)

• Tárgy- és részesesettel álló előljáró-szavak

• Melléknévragozás

• Vélemény megfogalmazása

ANGOL:

1. Present Simple and Present Continuous

2. Past Simple (to be, there is, thereare)

3. Past Simple (regular and irregularverbs)

4. Comparative and Superlative of short and long adjectives

5. Going to

6. Present Perfect and Past Simple

7. Present Perfect (ever, never, already, just, yet)

8. Some-, any-, no9.

Could/Can/Would …like?

10. Let’s (not)…,Whatabout…?, Whydon’t we…?

11. Past Continuous (while, when)

Szóban: Tudjon bemutatkozni és bemutatni a családját és barátait.

Tudjon mesélni a nyári élményeiről és jövőbeni terveiről.

1. Present Simple

2. Present Continous

3. Past Simple

4. Past form of verbs (regular; irregular)

5. Daily Routine

6. What are you doing now?

7. What did you do in the summer holiday?

8. Communication two hundred years ago and nowadays.

INFORMATIKA:

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

• Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.

• Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.

• Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni.

• Tudja használni az internet egyes szolgáltatásait.

• Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki.

• Tudjon a szabadpolcon műveket keresni.

• Legyen képes - segítséggel - a tárgyi katalógust használva egyszerű keresési feladatokat megoldani.

• Tudjon forrásokra hivatkozni.
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

1.a - 28

1.b - 28

1.c - 28

2.a - 30

2.b - 30

2.c - 30

3.a - 28

3.b - 30

3.c - 28

4.a - 26

4.b - 22
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4.c - 22

5.a - 22

5.b - 21

5.c - 19

6.a - 28

6.b - 28

7.a - 30

7.b - 30

8.a - 24

8.b - 26

8.c - 30

Technikai osztály - 24

 

Utolsó frissítés: 2022. 08. 28.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. augusztus 28.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-037314-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-037314-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-037314-0
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