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5. osztály 

Magyar irodalom 

I. félév 

Népdalok, mesék 

- Népdal; mesék a klasszikus és a mai magyar irodalomból és a világirodalomból. A 

nép- és műmesék jellemzői, motívumai, fordulatai. Mesetípusok. Líra, epika. 

- Fehérlófia, Jean de La Fontaine/ Phaedrus: A farkas és a bárány, Tündérszép 

Ilona és Árgyélus , A kakas és a pipe; Lázár Ervin: Virágszemű, Andersen: A 

rendíthetetlen ólomkatona;Saint-Exupéry: A kis herceg, Darvasi László: Trapiti és 

a borzasztó nyúl; Akkor szép az erdő…; A Vargáék ablakja…; Arra (j)alá az 

alföldi csárdába 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 

- Petőfi Sándor életrajza. Mese és valóság az elbeszélésben. A szerkezet és a 

megjelenítés eszközei, a hős, a kaland, az erkölcsi választások. Az ütemhangsúlyos 

verselés. Az elbeszélő költemény. Rím, ritmus, költői képek. 

- János vitéz 

 

II. félév 

Természet, táj, szülőföld 

- A régió, a lakóhely irodalmi emlékei. 

- Petőfi Sándor: Az alföld, Szülőföldemen 

 

Család, szülők, gyerekek 

- A témához kapcsolódó, változatos hangulatú és formanyelvű szépirodalmi szövegek 

- Petőfi Sándor: Egy estém otthon; Arany János: Családi kör; Siv Widerberg: 

Sóderparti 

- József Attila: Mama 

 

Regék, mondák, mítoszok, eposz 

- Rege, monda, mítosz, eposz műfaji jellemzői, meghatározása. 

 Daidalosz és Ikarosz, Odüsszeusz harca az egyszemű óriással, Párisz és Oinoné, 

Philémón és Baukisz 
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Biblia 

- Részei, nyelve, keletkezése. 

A teremtés 

 

Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélő művekben 

- A barátság, ellentét, felelősség, közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak 

ábrázolása az irodalomban. A hosszabb prózai elbeszélés jellemzői: szerkezet, 

szereplők, helyszínek, a szereplők közti kapcsolatok. 

-  Fekete István: Lutra; Mikszáth Kálmán: A kis csizmák; Móricz Zsigmond: 

Fillentő Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

Memoriter, kötelező olvasmányok 

- A memoritereket és a kötelező olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a 

tantárgyat tanító pedagógusnál. 

 

Magyar nyelv 

I. félév 

Anyanyelvünk, a magyar nyelv 

- A beszéd és a szöveg: a hangoktól a 

mondatokig  

 

A kommunikációs folyamat tényezői 

- Kommunikációs kapcsolat: a köszönés, a megszólítás, a bemutatkozás, a bemutatás 

- Fogalmazási ismeretek: 

- A szövegszerkesztés menete 

- A vázlat 

fajtái  

 

A hangok világa 

- A hang fogalma, keletkezése 

- A beszédhang keletkezése 

- Hangképző szervek; a hang útja 

- Magánhangzók, mássalhangzók 
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A mgh-k csoportosítása, jellemzése a tankönyvben található szempontok szerint 

- Hangrend és illeszkedés: 

- Mgh-törvények (3) 

 

II. félév 

A mássalhangzók jellemzése, csoportosítása a tankönyvben található szempontok szerint 

- A msh-k találkozása 

- Msh-törvények: a hasonulás 

- az összeolvadás 

- a msh-rövidülés 

- a msh-kiesés 

 

A magyar helyesírás jellemzői 

- A betűrend, az elválasztás, szótagolás, a keltezés 

- A szavak felépítése: egyszerű és összetett szavak 

- A toldalékok típusai: képző, jel, rag 

 

Helyesírási alapelvek (4) és a hozzájuk kapcsolódó helyesírási szabályok 

 

A szavak jelentése: hangalak és jelentés 

 

Jelentéstani csoportok és képletük 

 

Állandósult szókapcsolatok: szólások, közmondások, szállóigék 

 

Matematika 

5. évfolyam 

I. félév 

Gondolkodási módszerek: 

- Elemek rendezése 

- Halmazba rendezés közös tulajdonság alapján 

- A részhalmaz fogalma 

- Igaz, hamis állítások eldöntése 

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



4 
 

        Számtan, algebra: 

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

írása, olvasása, ábrázolása 

- Közönséges tört fogalma, törtek összehasonlítása, ábrázolása 

- Törtek összeadása, kivonása; szorzása, osztása egész számmal 

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal… 

- Kerekítés 

- Műveleti sorrend ismerete 

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

tömeg 

- Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek 

feldolgozása 

- Osztó, többszörös alkalmazása  

 

Függvények: 

- Sorozatok folytatása adott szabály szerint 

 

Geometria: 

- Térelemek (pont, egyenes, félegyenes, szakasz…) 

- Párhuzamosság, merőlegesség felismerése 

- Síkidomok felismerése 

- Téglalap kerülete, területe 

- Sokszögek kerülete 

- Téglatest hálója, felszíne, térfogata 

 

II. félév 

Gondolkodási módszerek: 

- Elemek rendezése 

- Halmazba rendezés közös tulajdonság alapján 

- A részhalmaz fogalma 

- Igaz, hamis állítások eldöntése 

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

 

Számtan, algebra: 
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- Természetes számok milliós számkörben, alaki érték, helyi érték, számok 

írása, olvasása, ábrázolása 

- Negatív számok értelmezése, összehasonlítása, ábrázolása, összeadása, 

kivonása, ellentett, abszolútérték 

- Közönséges tört fogalma, törtek összehasonlítása, ábrázolása 

- Törtek összeadása, kivonása; szorzása, osztása egész számmal 

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

alapműveletek 

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal… 

- Kerekítés 

- Műveleti sorrendek 

- Egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel 

- Egyenes arányosság 

- Egyszerű százalékszámítási feladatok arányos következtetéssel 

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

tömeg 

- Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek 

feldolgozása 

- Osztó, többszörös alkalmazása  

 

Függvények: 

- Tájékozódás derékszögű koordináta-rendszerben 

- Egyszerű grafikonok értelmezése 

- Sorozatok folytatása adott szabály szerint 

- Sorozatok megadása  

 

Geometria: 

- A tér elemei 

- Párhuzamosság, merőlegesség felismerése 

- Síkidomok felismerése 

- Alakzatok távolságának meghatározása 

- Kör, gömb fogalma (sugár) 

- Szögek fajtái, szögmérés 

- Téglalap kerülete, területe 
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- Sokszögek kerülete 

- Téglatest hálója, felszíne, térfogata 

 

5. évfolyam 

Történelem 

I. félév 

Az ókori Kelet: 

- Az ókori Egyiptom anyagi és szellemi kultúrája. 

- Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, 

építmények). 

 

Az antikvitás 

- Az ókori görögök: istenek, hősök, tudósok, művészek és az olimpia. 

- Az ókori Róma alapítása és terjeszkedése. 

 

II. félév 

A középkori Európa 

- A nyugati és a keleti keresztény államiság főbb jellemzői. 

- A középkori élet színterei és szereplői. 

- A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok. 

 

A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába 

- Történetek és magyarázatok a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról. 

- Az államalapítás: Géza és Szent István. 

- Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. 

 

5. évfolyam 

Angol alap – emelt óraszám esetén a pirossal kiemelt is  

I. félév 

Témakörök 

 Család, otthon 

 Bútorok 

 Magamról 

 Város 
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 Napirend 

 Állatok 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

 Névelők 

 Kérdőszavak 

 Számok 100-ig 

 Folyamatos jelen idő 

 Egyszerű jelen idő 

 Mutató névmások 

 Birtoklás kifejezése 

 Kommunikációs eszközök: vélemény kifejezése, információcsere, kérés-meghívás 

 Melléknév fokozása  

 

II. félév 

Témakörök 

_   Iskola 

 Szabadidő 

 Étkezés 

 Sportok 

 Időjárás 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

 Egyszerű és folyamatos jelen 

 Birtokos jelzők (my, your…) 

 Kérdő névmások 

 Gyakoriságot kifejező határozószók 

 Szövegösszetartó eszközök (mutató és tárgyi névmások) 

 Egyszerű múlt : to be 

 

5. évfolyam 

Természetismeret 

I félév 
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Állandóság és változás környezetünkben:- Anyag és közeg 

- Az élő és élettelen anyagok tulajdonságai. 

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

- Anyagok halmazállapotai és halmazállapot változásai. 

 

Élet a kertben 

- A növények életfeltételei, testfelépítésük, a növényi szervek. 

- A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, fogyasztásuk 

egészségvédelmi szabályai. 

- A gyümölcs- és zöldségfélék kártevői: burgonyabogár, káposztalepke, házatlan 

csigák és a monília. A kártevők elleni védekezés. 

- A tulipán és a petúnia szervei. 

- A közönséges földigiliszta és az éti csiga testfelépítése, életmódja, jelentősége. 

Kerti madarak 

 

II. félév 

Állatok a házban és a ház körül 

- Haszonállatok: a szarvasmarha, a házi sertés és a házi tyúk testfelépítése, életmódja, 

hasznosítása. 

- Háziállatok: kutya 

- A házban és a ház körül élő állatok: házi veréb, füsti fecske, házi légy testfelépítése, 

életmódja, jelentősége. 

- Az állatok szerepe a betegségek terjesztésében, a megelőzés lehetőségei. 

- A felelős állattartás. 

 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 

- Mi a térkép, a térképek fajtáinak megismerése. 

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

- Hazánk nagy tájai, szomszédos országok.  

 

A Föld és a világegyetem 

- A Föld alakja, a Föld mozgásai. Keringési ideje, forgása a saját tengelye körül. 

- A Hold mozgása, holdfázisok 

- Az égitestek típusai. Naprendszerünk bolygói. 
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- Évszakok, éghajlati övezetek kialakulása 

- Az időjárás elemei: A szél, a napsugárzás, a hőmérséklet, a csapadék. 

 

5. évfolyam 

Digitális kultúra 

I. félév 

- Egyes informatikai eszközök célszerű használata. 

- Adott informatikai környezetben végzett munka szabályainak megismerése. 

- Az operációs rendszerek funkcióinak bemutatása. 

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

átnevezés). 

- A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű használata. 

- Képszerkesztő program használata (Paint). 

- Tantárgyhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel. 

- Tantárgyhoz kapcsolódó szöveg begépelése, javítása. (Word) 

- Karakterformázások. 

- A dokumentum mentése és nyomtatása segítséggel. 

 

II. félév 

 Információforrások  ismerete 

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

használata. 

 Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok 

felkeresése. 

 Kulcsszavas keresés. 

 A találatok során kapott információk tanulmányozása. Találatok értelmezése. 

 Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. 

 Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 

 

5. évfolyam 

Etika / hit- és erkölcstan 

I. félév 

Témakörök: 
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- Test és lélek 

- Kapcsolat, barátság, szeretet 

- Kortársi csoportok 

 

Ismeretek: 

- A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga 

is felelős ezért. 

- Tudatában van az emberek sokféleségének, és elfogadja a testi és lelki 

vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális 

különbségeket. 

- Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik véleményeinek és tetteinek 

utólagos értékelésére. 

 

II. félév 

- Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek és tudja, hogy ez befolyásolja a 

döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is. 

- Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati 

hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett 

hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával. 

- Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a 

közösségi normákat. 

- Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve 

vallási hagyományokat. 

 

Technika- és életvitel 

I. félév 

− Jövedelmek a családban 

− Bevételek és kiadások 

− A zsebpénz 

− Élet a településeken – városi és falusi élet összehasonlítása 

− A lakóház és környezete 

− A környezettudatos otthon kialakítása 

− A lakás stílusa, hangulata 

− Egészségtudatos táplálkozás 
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− Élelmiszerek, tápanyagok 

− Ételkészítés folyamata 

− Jeles napok ( Autómentes nap,Egészségnevelési hét) 

 

II. félév 

− Jellegzetes magyar ételek, hungarikumok 

− Szelektív hulladékgyűjtés 

− Textilfajták, tulajdonságok. 

− Az anyagok megmunkálása. 

− A textíliák díszítése. 

− Az öltözködés. 

− A ruházat karbantartása. 

− Viseletek, hagyományok. 

− Jeles napok. ( A víz világnapja, A Föld napja, Állatok világnapja) 

 

5. évfolyam 

Ének-zene 

I. félév 

Szóbeli: 

- Az első félévben tanult dalok közül a tanuló 5 dalt/zenei szemelvényt énekeljen el 

emlékezetből, kottából tudja szolmizálni azokat.  

- A tanult dalokban ismerje fel a tanult tiszta hangközöket (prím,oktáv, kvárt, kvint), 

ritmusértékeket (negyed, nyolcad, tizenhatod).  

- Tudja a régi és új stílusú magyar népdalok fő jellemzőit.  

- Hallás után ismerje fel a népzenei részletekben a tanult népi hangszereket: 

cimbalom, citera, tekerőlant, duda.  

- Himnusz éneklése kívülről, Szózat éneklése kottából 

 

Írásbeli: 

- Zenei írás-olvasás: tanult ritmikai fogalmakat ismerje, az új ritmusértékeket és 

szüneteiket képes legyen olvasni-írni, gyakorlónevén megnevezni: szinkópa, a nagy 

éles és nyújtott ritmus. 

- A felső „ré” és „mi” hangok felismerése, kottázása 

- Hangnevek: ABC-s hangnevek jelölése G-kulcsban (violinkulcs) C’-C”-ig 
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(C’D’E’F’G’A’H’C”). 

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

 

II. félév 

Szóbeli: 

- A második félévben tanult dalok közül a tanuló 5 dalt/zenei szemelvényt énekeljen 

el emlékezetből, kottából tudja szolmizálni azokat. 

- A tanult dalokban ismerje fel a tanult tiszta hangközöket (prím, oktáv, kvárt, kvint), 

ritmusértékeket (nyújtott, éles ritmusok) 

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

- A többször meghallgatott zeneművek közül 5-öt ismerjen fel hallás után a tanult 

zenetörténeti korokon belül (középkor, reneszánsz, barokk). 

 

Írásbeli: 

- Zenei olvasás-írás: tanult ritmikai fogalmakat ismerje, az új ritmusértékeket és 

szüneteiket képes legyen olvasni-írni, gyakorlónevén megnevezni: nyolcad értékű 

szünet, a tizenhatod ritmus, a kis nyújtott és éles ritmus 

- 1b előjegyzéssel kottázás betűkottáról 

- Zeneirodalmi ismeretek: Az őskor, ókor zenéje, hangszerei, középkor egyházi és 

világi zenéje, reneszánsz műfajok (kánon, madrigál, motetta), a barokk zenekar, a 

barokk műfajok (kantáta, korál, oratórium), zeneszerzők (Purcell, Vivaldi, Bach, 

Händel) 

 

Vizuális kultúra 

I. félév 

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

Itália művészete 

- Forgástestek szerkezeti ábrázolása, árnyékolása 

- Csendélet rajza 

 

II. félév 

- Természeti forma rajza 

- Színtani alapismeretek 

- Faktúraképzés 



13 
 

- Fantáziarajz 

 

Testnevelés osztályozó vizsga 

A tananyagtartalomban az optimum szint dőlt betűvel van jelölve. 

 

5. osztály 

I. félév 

Gimnasztika 

- A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása, ismerete 

- 4-8 ütemű szabad- és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra törekvő 

pontos kivitelezése 

- 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

- Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 

m hosszan 

- Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással 

időre, sprintfutások 30–60 m-en időre 

- Tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 

elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve,  

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

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel, kislabdahajítás 

- Váltófeladatok alsó és felső váltással helyben és mozgás közben 

 

Sportjátékok (két választott sportjáték) 

Kézilabda 

- Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek 

különböző irányokból 

- Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek alkalmazása 1-1 elleni játékokban 

- Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző támadó helyekről 

 

Kosárlabda 

- Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés,  
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- Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, egykezes felső és alsó, illetve egykezes tolt 

átadással helyben, különböző irányokba történő kilépéssel és mozgásból mozgó társnak 

(páros és hármas lefutás) 

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

 

- Labdarúgás 

- Labdavezetések és labdaátadások a lábfej különböző részeivel, laposan és levegőben 

érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel 

- Labdás koordinációs passzgyakorlatok 

- Rúgások célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 

- Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe 

- Fejállás, zsugorfejállás 

- Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál és önállóan 

- Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen) 

- Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás 

 

II. félév 

Gimnasztika 

- A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása, ismerete 

- 4-8 ütemű szabad- és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra törekvő 

pontos kivitelezése 

- 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

- Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 

m hosszan 

- Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással 

időre, sprintfutások 30–60 m-en időre 

- Tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 

elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve,  
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- Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, 

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel, kislabdahajítás 

- Váltófeladatok alsó és felső váltással helyben és mozgás közben 

- Magasugrás 5–7 lépésből, átlépő technikával 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 

- Fejállás 

- Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál és önállóan 

- Kézenátfordulás oldalra mindkét irányba 

- Repülő gurulóátfordulás 

- Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése  

- Összefüggő talajgyakorlat összeállítása 

- Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), 

- Keresztbe állított ugrószekrényen felguggolás, majd gurulóátfordulás előre. 

 

Sportjátékok (két választott sportjáték) 

 

Kézilabda 

- Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek 

különböző irányokból 

- Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek alkalmazása 1-1 elleni játékokban 

- Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző támadó helyekről 

 

Kosárlabda 

- Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés,  

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

átadással helyben, különböző irányokba történő kilépéssel és mozgásból mozgó társnak 

(páros és hármas lefutás) 

- Rövid és hosszú indulás, együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, kétütemű 

megállás egy és két labdaleütésből, sarkazás, 

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

- Fektetett dobás végrehajtása 

 

Labdarúgás 
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- Labdavezetések és labdaátadások a lábfej különböző részeivel, laposan és levegőben 

érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel 

- Labdás koordinációs passzgyakorlatok 

- Rúgások célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával. 

 

6. évfolyam 

Magyar irodalom 

I. félév 

Monda, rege, ballada 

- A monda műfaja, jellemzői, típusai, a rege. Magyar történeti mondák. A legenda. 

A ballada műfaja, eszközei, jegyei. Mítosz, mitológia. Biblia. 

- Csörsz és Délibáb, Csanád, Zotmund, Történetek Szent László királyról; A csóri 

boszorkány; Arany János: Rege a csodaszarvasról 

- Kőmíves Kelemen, Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Arany János: A walesi 

bárdok, Mátyás anyja 

- Héraklész; Dávid és Góliát 

 

Arany János: Toldi 

- Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás. A főszereplő összetett 

jelleme: próbatételek, bűn és megtisztulás. A jellemzés eszközei. Szerkezeti, nyelvi 

sajátosságok. 

- Arany János: Toldi 

 

II. félév 

Hősök a történetmondás műfajában 

- Egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból. Helyzetek, kalandok, 

konfliktusok, a korszakot felidéző írói eszközök, ismétlődő motívumok. Jellemek 

és sorsok. A prózai és a verses elbeszélés különbsége. Az időmértékes verselés. 

- Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Gárdonyi Géza: Egri csillagok; Defoe: Robinson; 

Nógrádi Gábor: Petepite; Gion Nándor: Postarablók 

 

Képek és formák a költészetben 

- Lírai alkotások elemzése. A lírai formanyelv sokfélesége: változatok a képiségre, 

zeneiségre, szerkezetre 
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- Janus Pannonius: Pannonia dicsérete; Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így 

köszöne neki; Petőfi Sándor: Hozzá; Áprily Lajos: Március; József Attila: Altató; 

Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők; Márai Sándor: Hol vagyok?; Varró Dániel: 

Email; Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram, A Reményhez; Radnóti Miklós: 

Virágének; Rimbaud: A kenyér-lesők 

 

Memoriter, kötelező olvasmányok 

- A memoritereket és a kötelező olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a 

tantárgyat tanító pedagógusnál. 

 
Magyar nyelv 

I. félév 

A kommunikáció jelei 

NEM nyelvi jelek: a szóbeli és írásbeli kommunikációban  

 

A szófaj fogalma 

Az alapszófajok: 

- Az ige fogalma, fajtái, alakja, helyesírása 

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

- A melléknév alakja és toldalékai 

 

II. félév 

- A számnév fogalma, fajtái, helyesírása 

- A határozószó és fajtái, alakja, helyesírása 

- A névmások fogalma, fajtái, helyesírásuk 

- Az igenevek jellemzői, fajtájuk 

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

segédige, a  kötőszó, a módosítószó 

A szókincsgyarapítás eszközei: a szóképzés 

 

Matematika 

I. félév 

Gondolkodási módszerek: 

- Elemek elrendezése, néhány elem sorba rendezése néhány elem kiválasztása. 
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- Halmazba rendezés közös tulajdonság alapján 

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

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

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

 

Számtan, algebra: 

- Egész számok összevonása, szorzása, osztása 

- Műveletek tizedes törtekkel, kerekítés 

- Műveleti tulajdonságok, helyes műveleti sorrend 

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

- Törtek szorzása, osztása, reciprok fogalma 

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal… 

- Egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel 

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

idő, tömeg 

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

 

Függvények: 

- Tájékozódás derékszögű koordináta-rendszerben 

- Sorozatok megadása a képzés szabályával 

- Sorozatok folytatása adott szabály szerint  

 

Geometria: 

- Alakzatok távolságának meghatározása 

- Adott tulajdonságú ponthalmazok megadása 

- Kör tulajdonságainak alkalmazása (húr, szelő, érintő) 

- Párhuzamos, merőleges egyenesek szerkesztése, szakaszfelező merőleges 

- Szögmásolás, szögfelezés, nevezetes szögek szerkesztése 

- Téglalap szerkesztése 

- Háromszögek csoportosítása oldalaik szögeik szerint 

- A háromszögek magassága 

- Háromszögek szerkesztése 

Statisztika, valószínűség: 

- Adatok tervszerű gyűjtése, lejegyzése táblázatban 
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II. félév 

 

Gondolkodási módszerek: 

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

- Halmazba rendezés közös tulajdonság alapján 

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

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

- Kifejezések összehasonlítása (kisebb, nagyobb, legalább, 

legfeljebb…) 

 

Számtan, algebra: 

- Egész számok összevonása, szorzása, osztása 

- Műveletek tizedes törtekkel, kerekítés 

- Műveleti tulajdonságok, helyes műveleti sorrend 

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

- Törtek szorzása, osztása, reciprok fogalma 

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal… 

- Egyszerű elsőfokú egyenletek megoldása következtetéssel 

- Egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel 

- Egyenes arányosság 

- A százalék fogalma, egyszerű százalékszámítási feladatok megoldása 

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

idő, tömeg 

- Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek 

feldolgozása, megoldása 

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

 

Függvények: 

- Tájékozódás derékszögű koordináta-rendszerben 

- Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján, 

ábrázolásuk   grafikonon 
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- Az egyenes arányosság grafikonja 

- Sorozatok megadása a képzés szabályával 

- Sorozatok folytatása adott szabály szerint  

 

Geometria: 

- Alakzatok távolságának meghatározása 

- Adott tulajdonságú ponthalmazok megadása 

- Körtulajdonságainak alkalmazása (húr, szelő, érintő) 

- Párhuzamos, merőleges egyenesek szerkesztése, szakaszfelező merőleges 

- Szögmásolás, szögfelezés, nevezetes szögek szerkesztése 

- Téglalap szerkesztése 

- Háromszögek csoportosítása oldalaik szögeik szerint 

- A háromszögek magassága 

- Háromszögek szerkesztése 

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

- Tengelyes tükrözés tulajdonságai, tükörkép szerkesztése 

- Tengelyesen szimmetrikus alakzatok  

 

Statisztika, valószínűség: 

- Adatok tervszerű gyűjtése, lejegyzése táblázatban 

- Egyszerű diagramok értelmezése 

 

Történelem 

I. félév 

A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába 

- Károly Róbert és Nagy Lajos. 

- Hunyadi János a török ellenes küzdelmek élén. 

- Hunyadi Mátyás és udvara. 

- A mohácsi csata és következményei  

- A világ és Európa a kora újkorban 

- A földrajzi felfedezések. 

- Vallási újítók (reformáció és katolikus megújulás). 

- Fényes uralkodói udvarok. 
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- Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában. 

- A felvilágosodás eszméi. 

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

harca. 

 

II. félév 

Magyarország a XVI–XVIII. században 

- A három részre szakadt ország, végvári küzdelmek. 

- Vallási megosztottság és függetlenségi törekvések. 

- Az Erdélyi Fejedelemség virágkora Bethlen Gábor idején. 

- Zrínyi Miklós, a hadvezér. 

- A Rákóczi-szabadságharc hősei. 

- Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalomban. 

-  A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon 

- A francia forradalom vívmányai. A terror. Napóleon. 

- Az ipari forradalom találmányai. 

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

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

 

6. évfolyam 

Angol alap –  emelt óraszám esetén a pirossal jelölt is. 

I. félév 

Témakörök 

 Család, otthon 

 Szabadidő, szórakozás 

 Utazás, pihenés 

 Város 

 Öltözködés 

 Híres emberek, helyek: életrajz 

 Időjárás 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

 Egyszerű jelen idő 
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 Folyamatos jelen idő 

 Közeljövő (going to) 

 Térbeli, időbeli viszonyok, elöljárószók 

 Kommunikációs eszközök: érdeklődés, tudás, nem tudás, javaslat 

 Egyszerű múlt idő 

 Segédigék használata (do, did) 

 

II. félév 

Témakörök 

 Szabadidő 

 Iskola 

 Természet, állatok 

 Napirend 

 Ünnepek 

 Kommunikáció 

 A múlt 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

 Minőségi viszonyok, melléknevek, határozószók 

 Mennyiségi viszonyok (some, any, a bottle of) 

 Segédigék (can, could, must) 

 Programjavaslat (let’s) 

 Kínálás és javaslat, mint kommunikációs eszköz 

 Gyakoriságot kifejező határozószók 

 Szövegösszetartó eszközök (mutató és tárgyi névmások) 

 Engedélykérés 

 

6.osztály 

Német 

I. félév 

Témakör 

- Ételek, italok 

- Szabadidős tevékenységek 
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- Személyes adatok, személyek foglalkozása 

- Családi  ünnepek  

- Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Időhatározó kifejezése, szabadidős tevékenységek 

- Képesség, szükség, kívánság kifejezése 

- Vásárlás 

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

- Érdeklődés mások hogyléte iránt. 

- Meghívás, annak elfogadása, visszautasítás, kívánság kifejezése 

 

II. félév 

Témakör 

- Iskola 

- Állatok neve, háziállatok leírása, gondozása 

- Szabadidő az évszakok tükrében Beszédszándékok és készségfejlesztés 

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

- Birtoklás kifejezése, napszakok és hozzájuk tartozó tevékenységek kifejezése 

- Meghívás, elfogadása, visszautasítása 

- Az idegen nyelvi közlések megértése, azokra való reagálás 

- Szöveg feldolgozása néma olvasással 

- Több mondatos összefüggő szöveg önálló, írásbeli megfogalmazása 

 

Természetismeret 

I. félév 

A Föld és a világegyetem 

- A Föld alakja, a Föld mozgásai. Keringési ideje, forgása a saját tengelye körül. 

- A Hold mozgása, holdfázisok 

- Az égitestek típusai. Naprendszerünk bolygói. 

- Évszakok, éghajlati övezetek kialakulása 

- Az időjárás elemei: A szél, a napsugárzás, a hőmérséklet, a csapadék. 

 

Az erdő életközössége 

- Az erdő, mint életközösség, az erdő szintjei. 

- Az erdőszintek legjellemzőbb növényei (kocsánytalan tölgy, bükk, erdei fenyő, 
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gyepűrózsa, erdei pajzsika, seprűmoha). 

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

vöröshangya, koronás keresztespók, közönséges kullancs, széncinege, nagy 

tarkaharkály, gímszarvas, vaddisznó, erdei fülesbagoly) 

- Táplálékláncok az erdőben. 

 

II. félév 

A rét életközössége 

- A rét, mint életközösség. 

- A rétek legjellemzőbb növényei (pázsitfüvek, kamilla, mezei zsálya). 

- A rét gerinctelen és gerinces állatai. (mezei nyúl, mezei pocok, fácán, egerészölyv, 

zöldgyík, olasz sáska, zöld lombszöcske, mezei tücsök) 

- Táplálékláncok a réten. 

- Termesztett növények a szántóföldeken. 

 

Felszíni és felszín alatti vizek 

- A vizek típusai. Felszíni és felszín alatti vizek (talajvíz, ásványvíz, hévíz, gyógyvíz). 

- Hazánk legjelentősebb állóvizei és folyóvizei. Keletkezésük, hasznuk, jelentőségük. 

- Vízszennyezés, víztisztítás, vízvédelem.  

- Vizek, vízpartok élővilága 

- A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti tényezői. 

 

Az ember szervezete és egészsége 

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

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

szerepe, működése. A bőr egészsége. Bőrápolás, bőrbetegségek. 

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

csontok, felismerése, megnevezése. A mozgási szervrendszer legismertebb 

betegségei és ezek megelőzése. 

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

legfontosabb szervei. 

- Az egészséges táplálkozás alapelvei. 

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

méhen belüli és a méhen kívüli fejlődés szakaszai. 
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- Az érzékszervek ismertetése, egészségének védelme 

- Az elsősegélynyújtás alapjai. Baleset megelőzés, segélyhívás. 

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

valamint a környezetére. 

- Családi és társas kapcsolatok jelentősége.  

 

6. évfolyam 

Informatika 

I. félév 

 Ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat 

önállóan használni. 

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

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

szabályokat. 

 Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra 

menteni. 

 Ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni. 

 

2. félév 

 Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt. 

 Képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni. 

 Legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára. (Imagine logo) 

 Legyen képes Internetes keresésre és találatok értelmezésére. 

 Használja az elektronikus és internetes médiumokat. 

 Legyen képes az interneten talált információk mentésére. 

 Tudjon levelet küldeni és fogadni. 

 

Etika/ hit-és erkölcstan 

I. félév 

Témakörök. 

- Társadalmi együttélés 

- A technikai fejlődés hatásai 
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- A mindenséget kutató ember Ismeretek: 

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

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

rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

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

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

 

II. félév 

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

függőség kialakulásának esetleges előjeleit. 

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

kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez. 

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

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

valósághoz. 

 

Technika- és életvitel 

I. félév 

− A lakóház és környezete 

− A lakás tervrajza – a rajzok értelmezése 

− Az iskola és környezete,terei, funkciói. 

− Az emberi tevékenység hatása a környezetre 

− A környezetvédelem. 

− A család jövedelme. 

− Takarékosság, pazarlás. 

− Megtakarítási módok. 

− Jeles napok. 

 

II. félév 

− A konyha, mint munkahely 

− A konyha és az ételhigiénia 

− Élelmiszereink és az egészség – „E számok” jelentősége 

− A ruházat karbantartása – állagmegóvás 

− Személyi higiénia a kamaszkorban. 
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− Jeles napok. 

 

Ének-zene 

I. félév 

Szóbeli: 

- Az első félévben tanult dalok közül a tanuló 5 dalt énekeljen el emlékezetből, 

kottából tudja szolmizálni azokat.  

- A tanult dalokban ismerje fel az új hangközöket (kis és nagy szekund, kis és nagy 

terc), ritmust (triola) és a tanult előadásmódokat. 

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

Írásbeli: 

- Zenei olvasás-írás: ritmika: felütés, csonka ütem, triola, kis éles és nyújtott ritmus,  

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

oktávban D”E”F”G”;  

- módosító jelek (#, b, feloldójel) és jelentésük;  

- Hangsorok: 1#-1b-ig kottaképről történő olvasása, a módosító jelek értelmezése 

kottakép alapján 

- Kottázás betűkottáról 1#-1b előjegyzéssel 

 

II. félév 

Szóbeli: 

- A második félévben tanult nép- és műdalok közül a tanuló 5 dalt énekeljen el 

kottából.  

- Históriás énekek története, keletkezése 

- A tanult dalokban ismerje fel a 6/8-os metrumot, adott zenei szemelvényben a 

különböző zenei formákat.(periódus, nyitás,zárás) 

- A többször meghallgatott zeneművek közül 5-öt ismerjen fel hallás után a tanult 

zenetörténeti koron belül (bécsi klasszicizmus). 

 

Írásbeli: 

- Periódus kottázása megadott hangnemben 

- Tájékozódás mérése a bécsi klasszika korával, a zeneszerzők életével, a művek 

műfajával kapcsolatban. 
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- A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése. 

 

Vizuális kultúra 

I. félév 

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

stílus, a gótika, a reneszánsz művészete) 

- Mozaik készítése 

- Tarsolylemez tervezése 

- Sárkánymadár tervezése 

 

II. félév 

- Iníciálé tervezése 

- Címer tervezése 

- Csendélet rajza 

- A kéz rajza 

 

Testnevelés A tananyagtartalomban az optimum szint dőlt betűvel van jelölve. 

 

6. osztály 

 

I. félév 

Gimnasztika 

- Játékos és határozott formájú szabadgyakorlati alapformájú 48 ütemű szabad-, társas-, 

kéziszer- és szergyakorlatok ismerete. 

- 6-8 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

 

Atlétika 

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

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

- Állórajt, térdelőrajt ismeret. Rajtok-indulások. Vágtafutások, gyorsfutások 

irányváltoztatással, különféle színtereken. Repülő és fokozó futások 3040 m-en. 

Vágtafutások 2030 m-en.  
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- Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 lépés nekifutásból az elugrás helyzetét 

tartva, elugró sávból.  

- Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések tömött labdával, helyből. 

- Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. 

- Váltófutás, egykezes alsó váltás.  

Sportjátékok (két választott sportjáték) 

Kézilabda 

- Labdavezetés mindkét kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, 

iramváltással.  

- Egy- és kétkezes átadások helyben és mozgás közben, (kétkezes felső, mellső, pattintott; 

egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Labdaátvétel és -átadások: különböző 

irányból érkező labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és távolságra; 

különleges labdaátadási formák.  

- Célba dobási gyakorlatok.  

- Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után 

Kosárlabda 

- Labdás ügyességi gyakorlatok. Labdavezetések: Magas, középmagas, labdavezetés 

helyben és haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok.  

- Hosszú- és rövid indulás.  

- Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, sarkazás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, 

ill. kapott labdával.  

- Átadások-átvételek: Kétkezes mellső-, felsőátadás helyben és mozgás közben pattintva is. 

- Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből egy kézzel.  

- Fektetett dobás 1, 2 leütésből, labdavezetésből. Fektetett dobás labdavezetésből, 

önpasszból. 

Labdarúgás 

- Labdavezetések külső és belső csüddel, különböző alakzatban.  

- Rúgás: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból.  

- Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan mozgás közben, 

ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással.  

- Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel. Levegőből érkező labda átvétele belsővel.  

- Fejelés: előre, oldalra. 

Torna 
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- Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből.  

- Zsugorfejállás. Fejállás. Fejállásból gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből. 

- Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. 

- Hosszába állított ugrószekrényen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás. 

- Mászás kötélen/rúdon. 

 

II. félév 

Gimnasztika 

- Játékos és határozott formájú szabadgyakorlati alapformájú 48 ütemű szabad-, társas-, 

kéziszer- és szergyakorlatok ismerete. 

- 6-8 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

Atlétika 

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

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

- Állórajt, térdelőrajt ismeret. Rajtok-indulások. Vágtafutások, gyorsfutások 

irányváltoztatással, különféle színtereken. Repülő és fokozó futások 3040 m-en. 

Vágtafutások 2030 m-en.  

- Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 lépés nekifutásból az elugrás helyzetét 

tartva, elugró sávból.  

- Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések tömött labdával, helyből. 

- Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. 

- Váltófutás, egykezes alsó váltás.  

- Magasugrás: 68 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal 

Torna 

- Fellendülés kézállásba, bordásfalnál.  

- Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba.  

- Tigrisbukfenc.  

- Kézen átfordulás oldalt.  

- Összefüggő talajgyakorlat.  

- Keresztbe állított ugrószekrényen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; 

zsugorkanyarlati átugrás 

- Mászás kötélen/rúdon. 

Sportjátékok (két választott sportjáték) 



31 
 

Kézilabda 

- Labdavezetés mindkét kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, 

iramváltással.  

- Egy- és kétkezes átadások helyben és mozgás közben, (kétkezes felső, mellső, pattintott; 

egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Labdaátvétel és -átadások: különböző 

irányból érkező labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és távolságra; 

különleges labdaátadási formák.  

- Célba dobási gyakorlatok.  

- Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után 

Kosárlabda 

- Labdás ügyességi gyakorlatok. Labdavezetések: Magas, középmagas, labdavezetés 

helyben és haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok.  

- Hosszú- és rövid indulás.  

- Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, sarkazás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, 

ill. kapott labdával.  

- Átadások-átvételek: Kétkezes mellső-, felsőátadás helyben és mozgás közben pattintva is. 

- Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből egy kézzel.  

- Fektetett dobás 1, 2 leütésből, labdavezetésből. Fektetett dobás labdavezetésből, 

önpasszból. 

Labdarúgás 

- Labdavezetések külső és belső csüddel, különböző alakzatban.  

- Rúgás: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból.  

- Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan mozgás közben, 

ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással.  

- Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel. Levegőből érkező labda átvétele belsővel.  

- Fejelés: előre, oldalra. 

 

 

7. évfolyam 

Magyar irodalom 

I. félév 

A kisepika 

A novella 
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- Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

- Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

- Történelmi anekdoták 

 

A regény változatai 

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

Mikszáth Kálmán és mások műveiben. 

- Fogalmak: regény, történelmi regény 

- Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

 

Irodalom és kulturális élet a reformkorban 

- Olvasmányok a reformkor irodalmából. Írói életpályák, irodalmi társaságok, 

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

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

nyelvkérdés. 

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

 

II. félév 

Irodalom és kulturális élet a reformkorban 

- Olvasmányok a reformkor irodalmából. Írói életpályák, irodalmi társaságok, 

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

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

nyelvkérdés. 

- Vörösmarty Mihály: Szózat, Szabad sajtó 

- Petőfi Sándor: Szeptember végén, Nemzeti dal, 

- Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

- Arany János: A fülemile, Szondi két apródja 

- Burns: Falusi randevú 

 

Memoriter, kötelező olvasmányok 

A memoritereket és a kötelező olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat 

tanító pedagógusnál. 

 

Magyar nyelv 
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I. félév 

A tanulás tanulása: Az ismeretterjesztő szövegek feldolgozása 

Fogalmazási ismeretek: a kiselőadás, a hozzászólás, a felszólalás  

 

A nyelvi rendszer elemei 

A mondat, a szószerkezet fogalma, fajtái 

- A mondatelemzés jelei (aláhúzás, ágrajz)  

Az alanyi-állítmányi szószerkezet 

- Az állítmány fogalma, kérdése, fajtái 

- Az alany fogalma, kérdése, fajtái  

 

A tárgyas szószerkezet 

- A tárgy kérdése, fajtái és kifejezőeszköze 

 

II. félév 

A határozós szószerkezet 

- A határozók fajtái, kérdései, kifejezőeszközei; helyesírásuk  

 

A jelzős szószerkezet 

- A jelzők fajtái, kérdései, kifejezőeszközei  

 

A mellé- és alárendelő szószerkezetek 

A szóösszetételek fajtái (mellé- és alárendelő) 

 

Matematika 

Gondolkodási módszerek: 

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

egyesítés) 

- Logikai állítások igazságának eldöntése 

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

legfeljebb” kifejezések használata. 

- Elemek kiválasztása, sorba rendezése  

 

Számelmélet, algebra: 



34 
 

- Racionális számok (véges és végtelen tizedes törtek) 

- Számhalmazok kapcsolata 

- Műveletek racionális számokkal, műveletek sorrendje 

- Hatványozás pozitív egész kitevőre 

- Szorzás, osztás 10 pozitív kitevőjű hatványaival 

- Mértékegységek használata, átváltása racionális számkörben 

- Oszthatósági szabályok alkalmazása 

- Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös meghatározása 

- Arány, arányos osztás, egyenes arányosság, fordított arányosság 

- Százalékszámítás, megfelelő összefüggések alkalmazásával 

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

kifejezéssel 

- Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása  

 

Függvények: 

- Halmazok közötti hozzárendelés, függvények ábrázolása 

- Lineáris függvények grafikus képe (egyenes arányosság) 

- Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása. 

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése, értéktáblázat készítése  

 

Geometria: 

- Háromszögek osztályozása szögek és oldalak alapján, tulajdonságaik 

- Háromszögek magasságvonala, szerkesztése 

- Háromszögek kerülete, területe 

- Négyszögek fajtái, tulajdonságaik, kerületük, területük számítása 

- Háromszögek, négyszögek szerkesztése 

- Középpontos tükrözés, középpontosan szimmetrikus alakzatok 

- Eltolás, vektorok fogalma 

- Párhuzamos szárú szögek 

- Az egybevágóság szemléletes fogalma 

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

 

Statisztika, valószínűség: 
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- Adatok gyűjtése, rendszerezése, grafikonok készítése 

- Számtani közép számítása 

 

Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése 

 

Történelem 

I. félév 

A nemzetállamok kora 

- Az egységes német nemzetállam létrejötte. 

- Polgárháború az Egyesült Államokban.  

- A megtorlás és a kiegyezés Magyarországon. 

- Magyarország fejlődése a dualizmus korában. 

-  A tudomány és a technika fejlődése,  

- Birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért 

 

II. félév 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében 

- Az első világháború jellemzői és következményei Európában és Magyarországon. 

- A trianoni országvesztés és következményei. 

- A nagy gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában. 

-  Diktatúrák és diktátorok Európában.  

- A Horthy-korszak meghatározó vonásai és   jelentős politikusai. 

- A második világháború jellemzői és következményei. 

- Magyarország a második világháborúban. 

- A holokauszt Európában és Magyarországon. 

 

Angol – emelt óraszám esetén a pirossal jelölt is 

I. félév 

Témakörök 

_  Tudomány 

_  Foglalkozások 

 Sport 
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 Utazás: kalandok 

 Szórakozás: zene 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

 be going to 

 Birtoklás kifejezése múlt időben 

 Irányok, helymeghatározás 

 A melléknév fokozás 

  Befejezett jelen idő 

 Egyszerű jövő idő (will) 

 Folyamatos múlt idő 

 

II. félév 

Témakörök 

 Érzések 

 Sérülések, betegségek 

 Érzékelés 

 Szabadidő 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

 Befejezett jelen idő, időhatározók 

 Egyszerű jövő 

 Vonzatos igék 

 Modalitás (képesség, engedélykérés, tanácsadás – segédigék használata) 

 Időbeli viszonyok (how often, how long) 

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

 Személyes beállítódás – képesség, szükségesség, lehetőség, kötelezettség 

 Régebben szokásos cselekvés kifejezése 

Német 

7. osztály 

I. félév  

Témakör 

- Szünidő, nyaralás 
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- Számok 1000-ig 

- A város, közlekedés, üzletek, épületek 

- Ételek, italok vásárlása 

- Foglalkozások, szakmák Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Helyszínek meghatározása, közlekedési eszközök, égtájak, útleírás 

-  Utazási szándék kifejezése, tervezés, utazás, vásárlás 

- Útleírás, útbaigazítás, jegyvásárlás Érdeklődés mások foglalkozása iránt 

 

II. félév 

Témakör 

- Napi rutin 

- Idő kifejezése 

- Lakás 

- Hobbi 

- Levelezés, nyomtatványok Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Érzések kifejezése, napirend leírása, otthoni tevékenységek Lakás lehetőségek, 

berendezés 

- Tudjon melléknevet fokozni, tulajdonságokat összehasonlítani 

- Tudjon formanyomtatványokat kitölteni, önállóan bemutatkozó levelet megírni  

- Pontos idő megkérdezése, kifejezése 

- Lakás, szoba, lakótér bemutatása 

- Tudjon szótár segítségével szöveget feldolgozni 

 

Etika / hit- és erkölcstan 

I. félév 

Témakörök: 

 Ki vagyok én és mi vezérli a tetteimet? 

 Párkapcsolat és szerelem 

 Egyén és közösség Ismeretek: 

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

veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és 

önmaga vizsgálatára. 

- Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, 
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vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

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

 

II. félév 

-  Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek 

kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit. 

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

viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget. 

-  Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm 

döntéseket hozni. Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban 

felelősséggel tartozik a társaiért. 

 

 

Biológia 

I. félév 

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

- Az életközösség. A táplálkozási szintek, táplálékpiramis.  

- Az élőlények rendszere. 

- A rendszertani kategóriák ismerete. 

- A moszatok, a mohák, a harasztok a nyitvatermők és a zárvatermők törzsének 

ismerete, a tanult növények besorolása. 

- A gyűrűsférgek, puhatestűek (csigák, kagylók), ízeltlábúak (rákok, rovarok, 

pókok), gerincesek (halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök) ismerete, a tanult 

állatok besorolása. 

 

II. félév 

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

- Az egyenlítői éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt élő növény- és 

állatfajok ismerete. 

- A szavanna éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt élő növény- és állatfajok 

ismerete. 

-  A sivatagi éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt élő növény- és állatfajok 

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

növényzetek. 

- A mediterrán éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt élő növény- és állatfajok 

ismerete. 

- A kontinentális éghajlaton elhelyezkedő lomberdők jellemzése. Az itt élő növény- 

és állatfajok ismerete. 

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

növény- és állatfajok ismerete. 

- A tajga éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt élő növény- és állatfajok 

ismerete. 

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

jellemzése. 

- A tundra éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt élő növény- és állatfajok 

ismerete. 

- A sarkvidéki éghajlat elhelyezkedése, jellemzése Az itt élő növény- és állatfajok 

ismerete. 

- A hegyvidéki éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt élő növény- és állatfajok 

ismerete. 

- A tenger, mint élőhely elhelyezkedése, jellemzése. Az itt élő növény- és állatfajok 

ismerete. 

 

Földrajz 

I. félév 

 

 A modern eszközökön elérhető tartalmak ismerete, elsősorban a Google Maps 

weboldalon és applikáción keresztül. 

 Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló 

összefüggéseket és törtvényszerűségeket. 

 Pénzügyi alapismeretek elsajátítása, a gazdaságföldrajzhoz szükséges fogalmak 

megismerése.  

 Globális veszélyek mind környezeti, mind gazdasági/társadalmi összefüggésekben 

való felismerése. 

 Földtörténeti idők megismerése, megkülönböztetése a történelmi koroktól. Mettől 
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meddig tartottak, mik voltak a legfontosabb események (Hold, légkör, óceán, élet, 

szárazföldi élet, stb.) 

 Földrajzi övezetek megkülönböztetése, a globális éghajlat-változás hatásainak 

veszélye. Mit tehet az egyén ellene? 

 Földünk belsejében zajló folyamatok felszíni megnyilvánulásainak ismerete.  

 

II. félév 

 A kontinensek sajátosságainak megismerése.  

 Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi

 öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat. 

 Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék 

meg a logikai térképolvasás képességét. 

 A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. 

 Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi 

életben a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai 

tudásukat más tantárgyak tanulása során is. 

 

Fizika 

I. félév 

Testek, folyamatok mérhető tulajdonsága 

 Hosszúságmérés, térfogatmérés, a tömeg mérése, sűrűség, az idő mérése, 

óratípusok. 

 

 Hőmérséklet, halmazállapot 

 A hőmérséklet mérése, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás, olvadás, fagyás, 

párolgás, forrás, lecsapódás. A termikus kölcsönhatás. 

 

A hang, hullámmozgás a természetben 

 A hangkeltés, a hallás, a fül, a hang terjedése, a magas és mély hangok, 

hullámok a természetben. 

 

A fény 

 A fény terjedése és visszaverődése, gömbtükrök, a fény törése, lencsék, prizmák, a 
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látás, optikai eszközök, színek, légköri jelenségek, a fény mint elektromágneses 

hullám. 

 

II. félév 

Az energia 

 Az energia, energiaforrások, energiaigények, az energiafogyasztás környezeti 

hatásai, gépek. 

 

Járművek mozgásának vizsgálata 

 A járművek mozgásának jellemzése, mozgások grafikus ábrázolása, egyenletes 

mozgás, egyenletesen változó mozgás, a körmozgás jellemzői. 

 

Kölcsönhatások 

 Az erő, az erő fajtái, az erő sebességváltoztató hatása, a nyomás, a légnyomás, 

a hidrosztatikai nyomás, közlekedőedények, hajszálcsövesség, Arkhimédész 

törvénye, úszás, lebegés, merülés. 

 

Kémia 

I. félév 

- A kémia szerepe a mindennapi életünkben 

- Kísérleti eszközök és rendszabályok 

- Az anyagok tulajdonságai 

- Halmazállapotok (szilárd, folyadék, gáz), jellemzőik 

- Halmazállapot-változások, ezeket kísérő energiaváltozások 

- Kémiai változások-fizikai változások megkülönböztetése 

- Az oldódás, oldatok 

- Az oldatok töménysége 

- Az oldatok kémhatása 

- Szétválasztási módszerek 

 

 

II. félév 

- Az atom felépítése (atommag, elektronburok) 

- Anyagmennyiség 
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- A molekulák képződése 

- Alkossunk molekulákat! 

- Fémek 

- Ionvegyületek 

- Kémiai számítások a reakcióegyenlet alapján 

- Égés 

- Az oxidáció és redukció 

- Savak, bázisok, pH skála 

 

Ének-zene 

I. félév 

Szóbeli: 

- Énekeljen emlékezetből 3 általa választott magyar népdalt, kottából kettőt más 

népek dalaiból válogatva. 

- A tanult dalokban ismerje fel az új hangközöket (kis és nagy szext,), gyakorló 

feladatokban az új hangsorokat (D-dúr,) és a váltakozó ütemmutatót. 

- Ismerje a  népdalelemzés szempontjai, a népdalok jellemzőinek ábrázolását 

- A zenehallgatásra ajánlott romantikus zeneműveket jellemző részleteik alapján 

ismerje fel 

 

Írásbeli: 

- Kottázás betűkottáról 2# előjegyzésig 

- Szext hangköz felismerése, lejegyzése 

- Legyen tisztában a tanult zenetörténeti korszak (romantika) stílusjegyeivel, 

műfajaival, táncaival. Alapvető ismeretekkel rendelkezzen a zeneszerzők életéről, 

tanult műveik keletkezésének körülményeiről, a művek műfajáról és formájáról. 

 

II. félév 

Szóbeli:  

- Énekeljen emlékezetből 3 általa választott magyar népdalt, kottából kettőt más 

népek dalaiból válogatva. 

- A tanult dalokban ismerje fel az új hangközöket (kis és nagy szeptim,), gyakorló 

feladatokban az új hangsorokat (B-dúr,) 
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- A zenehallgatásra ajánlott zeneműveket jellemző részleteik alapján ismerje fel. 

 

Írásbeli: 

- Kottázás betűkottáról 2b előjegyzésig 

- Szeptim hangköz felismerése, lejegyzése 

- Legyen tisztában a tanult zenetörténeti korszak (romantika) stílusjegyeivel, 

műfajaival, táncaival. Alapvető ismeretekkel rendelkezzen a magyar romantikus 

zeneszerzők életéről, tanult műveik keletkezésének körülményeiről, a művek 

műfajáról és formájáról. 

- Erkel Ferenc Bánk bán c. operájának tartalma emlékezetből. 

 

Technika- és életvitel 

I. félév 

− Lakás és háztípusok. 

− A lakás üzemeltetése, karbantartása. 

− A háztartási hulladék kezelése. 

− A hulladék újrahasznosítása. 

− Az élelmiszerek alkotóelemei. 

− Bolti jelölések az élelmiszereken. 

− Az étrend. 

− Táplálkozás és mozgás. 

− Jeles napok. 

 

II. félév 

− Egészséges táplálkozás. 

− A korszerű konyha kialakítása 

− Személyi higiénia, betegségek megelőzése. 

− Szenvedélybetegségek, fogyókúrák. 

− A család jövedelmi viszonyai. 

− Családi költségvetés. 

− Zsebpénz. 

− Szakmák a jövedelem tükrében. 

− Jeles napok. 
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Vizuális kultúra 

I. félév 

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

- Portré, karikatúra 

- Érzelemábrázolás 

- Dekorációs munka tervezése 

 

II. félév 

- Szögletes testek ábrázolása és árnyékolása 

- Vetület, axonometria 

- Játék a vonalakkal 

- Drapéria 

 

7. osztály 

I. félév 

Gimnasztika 

- Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, szer- és kéziszer-gyakorlatok ismeret. 

- 6-8 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

 

Atlétika 

- Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es távon. Repülő és 

fokozó futások ismerete, bemutatása. 

- Váltófutás váltózónában, egyenesben egykezes váltással. 

- Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Helyből távolugrás.  

- Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. 

- Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló helyzetből tömött- és 

füles labdával, célba is. Vetés füles labdával zónába vagy célba, egy és két kézzel.  

- Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas lépésritmusból.  

 

Sportjátékok (két választott sportjáték) 

Kézilabda 

- Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés.  

- Labdás cselek: indulási-átadási lövő cselek.  

- Átadások: test előtti átadások, oldalról és hátulról érkező labda elkapása. Labdaiskola. 
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- Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, passzív.  

Kosárlabda 

- Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok.  

- Labdavezetés.  

- Megállás, sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények között. 

Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, meghatározott helyen és időben.  

- Kosárra dobások: labdavezetés, fektetett dobás. 

Labdarúgás 

- Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és belső csüddel, 

különböző alakzatban.  

- Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, 

ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással.  

- Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labda toppolás.  

- Rúgások: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával és mozgásból. 

 

Torna 

- Gurulóátfordulások előre, hátra, különböző kiinduló helyzetből különböző 

befejező helyzetbe.  

- Fejállás különböző kiinduló helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással.  

- Mellső mérlegállás.  

- Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és segítség nélkül. Fellendülés 

futólagos kézállásba, gurulás előre. 

- Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 34 rész, fiúknak 4-5 rész): felguggolás, 

majd gurulóátfordulás előre. 

- Mászás kötélen/rúdon. 

 

II. félév 

Gimnasztika 

- Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, szer- és kéziszer-gyakorlatok ismeret. 

- 6-8 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

Atlétika 

- Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es távon. Repülő és 

fokozó futások ismerete, bemutatása. 
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- Váltófutás váltózónában, egyenesben egykezes váltással. 

- Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Helyből távolugrás.  

- Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. 

- Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló helyzetből tömött- és 

füles labdával, célba is. Vetés füles labdával zónába vagy célba, egy és két kézzel.  

- Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas lépésritmusból.  

- Súlylökés helyből és becsúszással. 

- Magasugrás átlépő technikával. 

 

Sportjátékok (két választott sportjáték) 

Kézilabda 

- Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés.  

- Labdás cselek: indulási-átadási lövő cselek.  

- Átadások: test előtti átadások, oldalról és hátulról érkező labda elkapása. Labdaiskola. 

- Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, passzív.  

Kosárlabda 

- Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok.  

- Labdavezetés.  

- Megállás, sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények között. 

Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, meghatározott helyen és időben.  

- Kosárra dobások: labdavezetés, fektetett dobás. 

Labdarúgás 

- Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és belső csüddel, 

különböző alakzatban.  

- Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, 

ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással.  

- Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labda toppolás.  

- Rúgások: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával és mozgásból. 

Torna 

- Gurulóátfordulások előre, hátra, különböző kiinduló helyzetből különböző befejező 

helyzetbe.  

- Fejállás különböző kiinduló helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással.  

- Mellső mérlegállás.  
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- Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és segítség nélkül. Fellendülés futólagos 

kézállásba, gurulás előre 

- Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak).  

- Kézen átfordulás oldalra.  

- Összefüggő talajgyakorlat. 

- Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztéssel. 

- Mászás kötélen/rúdon. 

 

8. évfolyam 

Magyar irodalom 

I. félév 

A Nyugat irodalmából 

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

Fogalmak: impresszionizmus, szimbolizmus, táj és líra 

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

Árpád, Karinthy Frigyes, József Attila, Radnóti Miklós, Nemes Nagy Ágnes 

tankönyvben szereplő művei 

 

Lírikusok 

- Pilinszky János, Nagy László tankönyvben szereplő művei 

 

II. félév 

Epika 

- A XX. századi regény és a novella. 

- Örkény István, Sütő András, Kertész Imre: Sorstalanság, Szabó Magda, Tamási Áron 

tankönyvben szereplő művei 

 

Dráma 

- A dráma 

- Tragédia, komédia 

- William Shakespeare: Romeo és Júlia 

 

Memoriter, kötelező olvasmányok 
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- A memoritereket és a kötelező olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a 

tantárgyat tanító pedagógusnál. 

 

Magyar nyelv 

I. félév 

A mondat fajtái: 

- a kommunikációs tartalom és a beszélő szándéka szerint (4) 

- szerkezetük szerint (3) 

- logikai minőségük szerint (2) 

Az alárendelő összetett mondatok, fajtáik, ábrázolásuk 

Főmondat, mellékmondat; utalószó, kötőszó Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok 

 

II. félév 

A mellérendelő összetett mondatok fajtái, ábrázolásuk, kötőszavaik  Az írásjelek, az idézés 

 

Anyanyelvünk története 

A magyar nyelv típusa 

- Köznyelv 

- Nyelvjárások  

- Csoportnyelvek 

 

Matematika 

I. félév 

Gondolkodási módszerek: 

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

- Logikai állítások igazságának eldöntése, logikai műveletek 

- Elemek kiválasztása, sorba 

rendezése 

 

Számelmélet, algebra: 

- Műveletek racionális számokkal, műveletek sorrendje 

- Hatványozás, műveletek hatványokkal 

- 10 egész kitevőjű hatványai 

- Mértékegységek használata, átváltása 
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- Számok négyzete, négyzetgyöke, nem racionális számok 

- Arány, arányos osztás, egyenes arányosság, fordított arányosság 

- Százalékszámítás, összetett feladatok 

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben 

- Algebrai kifejezések átalakítása (zárójel felbontása, összevonás, szorzás 

egytagú kifejezéssel, szorzattá alakítása) 

- Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldása 

 

Függvények: 

- Halmazok közötti hozzárendelés, függvények ábrázolása 

- Lineáris függvények grafikus képe (egyenes arányosság) 

- Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése, értéktáblázat készítése  

 

Geometria: 

- Háromszögek osztályozása 

- Háromszögek nevezetes vonalai (oldalfelező merőleges, szögfelező, 

súlyvonal, magasságvonal, középvonal 

- Háromszögek szögei, kerülete, területe 

- Négyszögek fajtái, tulajdonságaik, kerületük, területük számítása 

- Háromszögek, négyszögek szerkesztés 

- Egybevágósági transzformációk 

- Párhuzamos szárú szögek, alkalmazásuk 

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

- Pitagorasz tétel és alkalmazása 

 

Statisztika, valószínűség: 

- Adatok gyűjtése, rendszerezése, grafikonok készítése 

- Számtani közép, módusz, medián meghatározása 

- Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése 

 

II. félév 

Gondolkodási módszerek: 
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- Halmazba rendezés, halmazműveletek (részhalmaz, közös rész, egyesítés) 

- Logikai állítások igazságának eldöntése, logikai műveletek 

- Elemek kiválasztása, sorba 

rendezése 

 

Számelmélet, algebra: 

- Műveletek racionális számokkal, műveletek sorrendje 

- Hatványozás, műveletek hatványokkal 

- 10 egész kitevőjű hatványai 

- Mértékegységek használata, átváltása 

- Számok négyzete, négyzetgyöke, nem racionális számok 

- Arány, arányos osztás, egyenes arányosság, fordított arányosság 

- Százalékszámítás, összetett feladatok 

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben 

- Algebrai kifejezések átalakítása (zárójel felbontása, összevonás, szorzás 

egytagú kifejezéssel, szorzattá alakítás 

- Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

 

Függvények: 

- Halmazok közötti hozzárendelés, függvények ábrázolása 

- Lineáris függvények grafikus képe (egyenes arányosság) 

- Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése, értéktáblázat készítése  

 

Geometria: 

- Háromszögek osztályozása 

- Háromszögek nevezetes vonalai (oldalfelező merőleges, szögfelező, 

súlyvonal, magasságvonal, középvonal 

- Háromszögek szögei, kerülete, területe 

- Négyszögek fajtái, tulajdonságaik, kerületük, területük számítása 

- Háromszögek, négyszögek szerkesztés 

- Egybevágósági transzformációk 

- Párhuzamos szárú szögek, alkalmazásuk 

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

- Középpontos kicsinyítés, nagyítás  

 

Statisztika, valószínűség: 

- Adatok gyűjtése, rendszerezése, grafikonok készítése 

- Számtani közép, módusz, medián meghatározása 

- Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése 

 

Történelem 

I. félév 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében 

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

- A kettéosztott Európa. 

- A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői Magyarországon. 

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

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

- A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. 

 

II. félév 

A globalizálódó világ és Magyarország 

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

- A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 

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

klímaváltozás. 

- Állam, alkotmány, politikai rendszer. 

- A gazdasági élet területei és a munka világa. 

- A média világa. 

-  A magyarországi nemzetiségek és kisebbségek kultúrája, helyzetük változásai. 

 

Angol - 1. félév 

Témakörök 

 Család, otthon 

 Az én világom 
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 Tudomány 

 Iskola 

 Szabadidő, sport, szórakozás 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

 Present perfect 

 Passive (present) 

 Összetett kérdőszavak (how long, how often) 

 Szövegösszetartó eszközök, kötőszavak 

 Egymást követő események leírása 

 Feltételes mód I. 

 

II. félév 

Témakörök 

 Természet, állatok 

 Ünnepek 

 Utazás, kalandok 

 Média 

 Kommunikáció 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

 Passive past 

 Conditional II. 

 Feltételes mód II. 

 Vonzatos igék 

 Gerund 

 Kommunikációs eszközök (információcsere, dicséret, elégedettség, bizonyosság) 

 Elbúcsúzás, megszólítás baráti levélben 

 Tanácsadás (should) 

 

Német 

8.osztály 

I. félév 
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Témakör: 

- Mindennapi tevékenységek 

- Ország ismeret 

- Életmód 

- Média 

 

Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Tudja használni a visszaható igéket. 

- Tudjon alá- és mellérendelő mondatokat írni és mondani. 

- Tudjon néhány mondatot a célnyelvi országokról elmondani, leírni. 

- Tudjon egészségével kapcsolatos kérdésekre válaszolni. 

- Tudjon orvos –beteg szituációban információt kérni és adni. 

- Tudjon az adott témákban néhány mondatban önállóan beszélni. 

- Tudjon szóban képről rövid leírást adni. 

 

II. félév 

Témakör: 

- Utazás 

- Étterem 

- Jövőbeli tervek 

 

Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Tudjon a pályaudvaron információt kérni, jegyet vásárolni. 

- Tudjon repülőgépre jegyet foglalni, pénzt váltani. 

- Ismerje és alkalmazza a nyaraláshoz kapcsolódó kifejezéseket, szókincset. 

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

- Tudjon szállodai szolgáltatásokat megrendelni. 

- Tudjon célokat, terveket megfogalmazni, jövőbeli kívánságokat megfogalmazni. 

- Tudjon telefonon információt adni magáról. 

- Tudjon minden tanult témában spontán reagálni, néhány mondatban 

megnyilvánulni,  helyzeteket véleményezni. 

 

Informatika 
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I. félév 

 Ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, 

legyen képes tenni a függőség kialakulása ellen. 

 Operációs rendszert tudja személyre szabni, beállítani. 

 Biztonsággal használja a fájlkezelőt. 

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

alapján elkészíteni. 

 Tudjon önállóan excel táblázatot létrehozni. 

 

2. félév 

 Ismerje a diagramok szerkesztésének lépéseit excelben. 

 Tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait. 

 Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. 

 Ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra 

vonatkozó következményeit. 

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

Writely, Spreadsheet, Presently, Microsoft Outlook) 

 Legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

 

Etika/ hit-és erkölcstan 

I. félév 

Témakörök: 

- Helyem a világban 

- Mi dolgunk a világban? 

- Hit, világkép, világnézet 

 

 Ismeretek: 

- Kialakultak benne az európai identitás csírái. 

- Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

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

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

közösségi szabályoknak. 
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II. félév 

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

erőfeszítéseket kell tennie. 

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

egyúttal felelősséggel is jár. 

- Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes 

autonómiájának megőrzésére. Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, 

illetve rossz érzést. 

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

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

konfliktusok forrása lehet. 

 

Biológia 

I. félév 

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

- A sejtalkotók 

- Az ember bőre. A bőr rétegei. Faggyúmirigy, verejtékmirigy, szőrszál, köröm 

elhelyezkedése, szerepe, működése. A bőr egészsége, gondozása, leggyakoribb 

betegségei. 

- Az ember mozgási szervrendszere. A csontváz csontjai. Az izmok szerepe. A 

mozgás fontossága életünkben. Mozgásszervi sérülések. 

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

Az egészséges táplálkozás. Az emésztő szervrendszer betegségei. Az alkohol 

hatásai 

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

dohányzás. 

 

II. félév 

- A keringési szervrendszer felépítése. A vér. A keringési rendszer betegségei. Ezek 

lehetséges megelőzése. 

- A kiválasztási szervrendszer felépítése. A szervek elhelyezkedés. A kiválasztó 

szervrendszer betegségei. 

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

- Az érzékszervek működése. 
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- A drogok hatásai. 

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

hatásuk. 

- A férfi szaporító szervrendszer felépítése. A szervek elhelyezkedése, 

működése. 

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

- A fogamzás. A méhen   belüli fejlődés. 

 

Földrajz 

I. félév 

 Európa földrajzának ismerete. Nagytájak, határok, éghajlat. 

 Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. 

Kialakulásának folyamatát, gazdasági szerepét el tudják helyezni időben/térben. 

 Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi 

jellemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió 

keretében. 

 Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és 

megfogalmazására az egyes földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző 

természeti jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, 

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

gazdasági folyamataiban. 

 Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai 

jelentőségének időbeli változásait. 

 

II. félév 

 Szomszédos országaink megismerésén keresztül tudjanak logikusan gondolkozni 

az éghajlat/gazdaság, EU tagság/nem tagság viszonylatokban. 

 Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. 

 Az alternatív, innovatív energiaforrások megismerésével alakuljon ki bennük az 

felismerés, hogy a jövő biztonsága a jelen embereinek kezében van. 

 Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének 

érvényesülését. 

 Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. 
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 Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább 

gyarapítsák földrajzi ismereteiket. 

 

Fizika 

I. félév 

Elektromos alapjelenségek. Áramerősség, feszültség 

- Az anyag részecskéinek szerkezete, testek elektromos állapota, az elektromos 

áram, az áramerősség, az elektromos áramkör, a fogyasztók soros és párhuzamos 

kapcsolása, az elektromos feszültség. 

 

Az elektromos ellenállás. Az egyenáram hatásai 

- Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye, a vezeték elektromos ellenállása, több 

fogyasztó az áramkörben, az egyenáram hatásai, az elektromos munka és 

teljesítmény kiszámítása. 

 

II. félév 

Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram 

- Az elektromágneses indukció, a váltakozó áram, a transzformátor, az 

elektromos távvezetékrendszer, az elektromos áram hatásainak néhány 

gyakorlati alkalmazása. 

 

Fénytan 

- A fény tulajdonságai, fényvisszaverődés síktükörről, fényvisszaverődés 

gömbtükörről, a fénytörés, fénytani lencsék, optikai eszközök, a színek. 

 

Kémia 

I. félév 

A kémiai reakciók általános jellemzése 

- Értelmezzük a redoxireakciókat! 

- A fémek 

- A sav-bázis reakciók értelmezése 

 

Kémia a természetben 

- A földkéreg anyagai 
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- A természetes vizek kémiája 

- A légkör kémiája 

- Az élet molekulái 

 

II. félév 

Az anyag átalakításra kerül 

- Miből építsük fel házainkat 

- Fémek az ércekből 

- Egy veszélyes anyag – a kénsav 

- A nitrogéntől a robbanóanyagokig 

- A tűzgyújtás története  

- A földgáz és a kőolaj 

- A műanyagok 

- Az élelmiszerek gyártása 

 

Kémia a mindennapokban 

- Élelmiszereink és összetevőik 

- Gyógyító szereink 

- Az idegrendszerre ható anyagok 

- A vizek keménysége és a vízlágyítás 

- Mosószerek, fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

- A fémek korróziója 

- Elemek és akkumulátorok 

- Az autó kémiája 

- Kémia a kertben 

 

Kémia és környezetvédelem 

- A levegőszennyezés és következményei 

- A vizek szennyezése 

- A hulladékok 

- Energiaforrások az emberiség szolgálatában 

 

Ének-zene 

I. félév 
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Szóbeli: 

- Az első félévben tanult magyar és más népek dalai közül 3 dalt kifejezően 

énekeljen kottából.  

- A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kottaképről.  

- A népdalfeldolgozás módjait ismerje Bartók és Kodály művészetében.  

- Műzenét és népzenét tudja megkülönböztetni a hangszerek megfigyelésével. 

- A zenehallgatásra ajánlott, korábban tanult stílusokból, zenei korszakokból 

kiválasztott zeneműveket ismerje fel a jellemző részleteik alapján. 

 

Írásbeli: 

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

dallamok,         ritmusok olvasása, írása 2#-2b-ig szolmizálva és ABC-s névvel 

önállóan. 

- Alapvető ismeretekkel rendelkezzen a 20. század zenéjéről, stílusairól, a tanult 

zeneszerzők életéről, tanult műveik keletkezésének körülményeiről, a művek 

műfajáról és formájáról. 

 

II. félév 

Szóbeli: 

- A második félévben tanult énekes anyagból 4 dalt kifejezően énekeljen kottából. 

- A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kottaképről.  

- A népdalfeldolgozás módjait ismerje Bartók és Kodály művészetében.  

- Műzenét és népzenét tudja megkülönböztetni a hangszerek megfigyelésével. 

- A zenehallgatásra ajánlott, korábban tanult stílusokból, zenei korszakokból 

kiválasztott zeneműveket ismerje fel a jellemző részleteik alapján. 

 

Írásbeli: 

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

dallamok,       ritmusok olvasása, írása 2#-2b-ig szolmizálva és ABC-s névvel 

önállóan. 

- Alapvető ismeretekkel rendelkezzen a 20. század zenéjéről, stílusairól, a tanult 

zeneszerzők életéről, tanult műveik keletkezésének körülményeiről, a művek 

műfajáról és formájáról. 
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Technika- és életvitel 

I. félév 

− Öko házak, okos lakások. 

− Megújuló energiaforrások. 

− Tűz és vagyonvédelem 

− Konyhai eszközök és berendezések. 

− “E” betűs jelölések az élelmiszereken. 

− Ételkészítési eljárások. 

− Tálalási, terítési módok. 

− Reformkonyha. 

− Jeles napok. 

 

II. félév 

− A lakás és környezetének tisztántartása. 

− A családi költségvetés elemei. 

− Szakmák a jövedelem szempontjából. Sztárszakmák. 

− A ruhák anyagai. 

− Öltözködés és divat. 

− Az iskolai etikai kódex. 

− Jeles napok. 

 

Vizuális kultúra 

I. félév 

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

- Szecessziós ékszer tervezése 

- Színtani ismeretek 

- Önjel tervezése 

- Drapéria rajza 

 

II. félév 

- Álom-kép készítése 

- Mozgásábrázolás – emberi mozdulat 

- Textilterv 
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- A perspektív ábrázolás (egyiránypontos, kétiránypontos) 

- Jel, embléma tervezése 

 

8. osztály 

I. félév 

Gimnasztika 

- Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, szer- és kéziszer-gyakorlatok (bordásfal-

, labda-, karika-, ugrókötél-, gumikötél stb.) ismerete.  

- Nyújtó-, lazító hatású, állóképességet fejlesztő 816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet 

tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok ismerete. 

Atlétika 

- A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) ismerete. Térdelőrajt rajtgépről. 

Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es távon. Repülő és fokozó futások. 

- Váltófutás váltózónában. 

- Futóiskolai gyakorlatainak ismerete. 

- Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Helyből távolugrás. 

Távolugrás guggoló technikával. 

- Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas és ötös lépésritmusból.  

- Súlylökés helyből és becsúszással. 

 

Sportjátékok (két választott sportjáték) 

Kézilabda 

- Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés irány- és ritmusváltoztatásokkal.  

- Önszöktetés.  

- Labdás cselek: indulási-átadási lövő cselek.  

- Átadások: test előtti átadások, oldalról és hátulról érkező labda elkapása. Test mögötti 

átadások. 

- Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból.  

- Átlövés felugrással. Kapura lövések cselezés után.  

- Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. Ejtés. 

Kosárlabda 

- Labdás ügyességi gyakorlatok. 

- Labdavezetés. Labdavezetés közben cselezés.  

- Megállás, sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények között.  



62 
 

- Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, meghatározott helyen és időben.  

- Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel után labdavezetés, fektetett dobás. 

Labdarúgás 

- Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és belső csüddel, 

különböző alakzatban.  

- Labdahúzogatás, -görgetés haladás közben, fordulatokkal.  

- Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, 

ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással.  

- Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labda toppolás.  

- Rúgások: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, különböző irányból 

érkező labdával.  

- Dekázás: haladással, irányváltoztatással. 

 

Torna 

- Gurulóátfordulások előre, hátra, különböző kiinduló helyzetből különböző befejező 

helyzetbe.  

- Fejállás különböző kiinduló helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással.  

- Mellső mérlegállás.  

- Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és segítség nélkül. Fellendülés futólagos 

kézállásba, gurulás előre.  

- Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak).  

- Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott testtel.  

- Összefüggő talajgyakorlat. 

- Mászás kötélen/rúdon. 

- Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 34 rész, fiúknak 4-5 rész): felguggolás, majd 

gurulóátfordulás előre. 

 

II. félév 

Gimnasztika 

- Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, szer- és kéziszer-gyakorlatok (bordásfal-

, labda-, karika-, ugrókötél-, gumikötél stb.) ismerete.  
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- Nyújtó-, lazító hatású, állóképességet fejlesztő 816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet 

tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok ismerete. 

Atlétika 

- A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) ismerete. Térdelőrajt rajtgépről. 

Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es távon. Repülő és fokozó futások. 

- Váltófutás váltózónában. 

- Futóiskolai gyakorlatainak ismerete. 

- Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Helyből távolugrás. 

Távolugrás guggoló technikával. 

- Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas és ötös lépésritmusból.  

- Súlylökés helyből és becsúszással. 

- Magasugrás átlépő technikával. 

Sportjátékok (két választott sportjáték) 

Kézilabda 

- Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés irány- és ritmusváltoztatásokkal.  

- Önszöktetés.  

- Labdás cselek: indulási-átadási lövő cselek.  

- Átadások: test előtti átadások, oldalról és hátulról érkező labda elkapása. Test mögötti 

átadások. 

- Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból.  

- Átlövés felugrással. Kapura lövések cselezés után.  

- Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. Ejtés. 

Kosárlabda 

- Labdás ügyességi gyakorlatok. 

- Labdavezetés. Labdavezetés közben cselezés.  

- Megállás, sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények között.  

- Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, meghatározott helyen és időben.  

- Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel után labdavezetés, fektetett dobás. 

Labdarúgás 

- Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és belső csüddel, 

különböző alakzatban.  

- Labdahúzogatás, -görgetés haladás közben, fordulatokkal.  

- Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, 

ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással.  
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- Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labda toppolás.  

- Rúgások: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, különböző irányból 

érkező labdával.  

- Dekázás: haladással, irányváltoztatással. 

 

Torna 

- Gurulóátfordulások előre, hátra, különböző kiinduló helyzetből különböző befejező 

helyzetbe.  

- Fejállás különböző kiinduló helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással.  

- Mellső mérlegállás.  

- Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és segítség nélkül. Fellendülés futólagos 

kézállásba, gurulás előre.  

- Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak).  

- Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott testtel.  

- Összefüggő talajgyakorlat. 

- Mászás kötélen/rúdon. 

- Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 34 rész, fiúknak 4-5 rész): felguggolás, 

leterpesztés. 

 

 


