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1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

1.

A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

1.1. BEVEZETŐ
A Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
Az iskola házirendjének betartása a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium minden
diákjának, pedagógusának, munkavállalójának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek
alapvető kötelessége. Jelen házirendet az intézmény igazgatója készítette el és terjeszti elfogadásra a
Nevelőtestület elé.

1.2. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK
Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja,
•
•
•
•
•
•

hogy tanulóink ismerjék meg iskolánk múltját, ápolják hagyományait.
hogy a tanulók tanáraikkal együtt fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék
iskolánk jó hírnevét.
hogy tanulóink munkájukat, a tanulást, iskolai, otthoni, szóbeli és írásbeli feladataikat legjobb
tudásuk szerint, megfelelően végezzék.
hogy az iskola használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény Pedagógiai Programjában
megfogalmazott célokat, normákat.
hogy az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára.
hogy tartsák be a kulturált viselkedés szabályait.

1.3. A HÁZIREND CÉLJA
Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely
az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő- oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják.

1.4. A HÁZIREND FELADATA
A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az
intézmény
•
•
•
•
•
•

törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával.
közösségi életének szervezését.
pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását.
az oktató-nevelő munka eredményes ellátását.
kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és közösségi jogok érvényesülését.
szabályozzák az iskolahasználók, de főként a tanulók egymással való kapcsolatát.

1.5. A HÁZIREND SZABÁLYAINAK HATÁLYA
a.

A házirend vonatkozik minden iskolahasználóra, az iskolába járó tanulókra, pedagógusokra
és iskolai alkalmazottakra.
b. A házirend előírásai az iskola területére illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, valamint az
iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra és a tanulók iskolai tevékenységére
vonatkoznak.
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2.

TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA

2.1. A TANULÓ(K) JOGAI
A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív
jogait. Az iskola pedagógiai programja, SzMSz-e és házirendje az iskola honlapján bármely érdeklődő
rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást – munkaidőben – az iskola vezetőitől lehet
kérni.
1. Az első tanév megkezdésétől a tanuló(k) joga, hogy adottságainak, képességeinek megfelelő
nevelésben, oktatásban részesüljön.
2. Személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, és
védelmet biztosítsanak számára.
3. Egyéni ügyeivel a szaktanárokat, az osztályfőnököket, az igazgatót felkeresse (a sorrend betartása nem kötelező).
4. Kérdéseire egy héten belül, de legkésőbben 30 napon belül választ kapjon.
5. A diákok véleményt mondjanak, javaslatokat tegyenek az iskola életével kapcsolatos kérdésekben.
6. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt
nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon
személyét és tanulmányait érintő kérdésekben.
7. Kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi
munkája értékelésével összefüggő kérdésekről.
8. Joga van ahhoz, hogy azonos tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat írására ne kerüljön sor.
9. A témazáró időpontját a megfelelő felkészüléshez szükséges időben, előre tudja.
10. Dolgozatát egy héten belül kiértékelve visszakapja.
11. Érdeklődésüknek megfelelően a kötelező és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe járjanak, ilyenek szervezését kezdeményezhessék.
12. Részt vegyenek az iskola kulturális, sport- és szakköri munkájában, tanulmányi versenyeken
és pályázatokon.
13. Az iskolai sportpályát és sportfelszereléseket a testnevelő tanár engedélyével és felügyeletével
használják.
14. A számítógépeket a számítástechnika tanár engedélyével és felügyeletével használják.
15. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
16. Vallását gyakorolja, oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató–nevelő
munkát, nem sérti mások személyiségét, méltóságát.
17. Az intézmény diákönkormányzatot nem működtet. A diákok az iskola igazgatóját problémáikkal és kérdéseikkel közvetlenül is megkereshetik.
18. Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása.
19. Tanulóink számára az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra vonatkozó előírások, valamint az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornaterem, könyvtár,
stb.) használati rendjét szabályozó utasítások betartása kötelező.

2.2. TANULÓI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ISKOLÁBAN
1. A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából
az igazgatóhoz. A Felülvizsgálati Kérelemben le kell írni a panasz lényegét, tényekkel, adatokkal alátámasztva.
2. Jogszabálysértés esetén a tanuló, vagy törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat
be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre.
3. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell döntést hozni, dönteni a
vitás kérdésekben.
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2.3. A TANULÓ(K) KÖTELESSÉGE
Minden tanulónak kötelessége, hogy
1. tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait.
2. úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit, ne sértse, valamint
mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában.
3. minden előírt iskolai foglalkozáson részt vegyen.
4. tanuljon szorgalmasan és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el.
5. figyelemmel, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon.
6. az iskola felszerelését, a rábízott eszközöket és egyéb értékeket rendben tartsa és gondosan
őrizze meg, előírásnak megfelelően használja, az általa okozott kárt térítse meg.
7. az iskola és az osztály rendjére ügyeljen, tisztaságát őrizze meg, a közösség vagyonára, a maga
és társai felszerelésére vigyázzon.
8. a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket és felszerelést mindig hozza magával, más eszközt, nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat az iskolába ne hozzon. Telefont a tanítási órákon
lenémított/kikapcsolt állapotban a táskájában tartsa. Telefont saját felelősségére hozhatja be
az iskolába. Szükség esetén, tanári engedéllyel használhatja.
9. ismerje meg a házirendet és minden iskola által szervezett programon tartsa be előírásait.
10. az iskolában és az iskolai rendezvényeken kulturáltan viselkedjen.
11. ápoltan jelenjen meg,
12. óvja maga és társai egészségét, testi épségét, tartsa meg a közlekedési, a balesetvédelmi és
tűzrendészeti szabályokat.
13. észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető körülményeket, a balesetveszélyt illetve
balesetet.
14. a fiatal szervezetre különösen káros hatású szerektől, mint dohánytermékek, szeszes italok,
energiaitalok és kábítószerek fogyasztásától tartózkodjon.

2.4. TANULÓI MAGATARTÁSI ÉS VISELKEDÉSI NORMÁK (AMIKOR A TANULÓ AZ INTÉZMÉNY FELÜGYELETE ALATT ÁLL) AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, A PEDAGÓGIA PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN

A tanulók kötelesek fegyelmezett magatartást tanúsítani, és tisztelettudóan viselkedni. Társaikat, tanáraikat és a vendégeket udvariasan, a napszaknak megfelelően köszönjön. Hasonló tiszteletet tanúsítsanak minden idegennel szemben is. Minden személy megszólítása tisztelettudó legyen.
Az idősebbek iránt is legyenek udvariasak, előzékenyek, a kisebbekhez gyengédek és példamutatóak.
Minden diák köteles a közlekedési szabályokat, és a társas együttélés szabályait betartani. Szeszes ital
fogyasztása szigorúan tilos! Bármilyen programon való részvétel italos állapotban, arról való kizárást
és fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
A dohányzás, a szeszes ital és az egészségre káros egyéb szerek használata szigorúan tilos az intézmény
minden tanulói jogviszonnyal rendelkező diákja számára! Ennek megszegése, fegyelmi büntetést von
maga után.
Szigorúan tilos trágár, durva, obszcén szavakat használni, hangoskodni és kiabálni, valamint a tanítási
idő alatt (szünetekben is) társakra és maga épségére veszélyes "játékokat" játszani (például: hógolyózás, üdítősüveg dobálás, szendvicsdobolás, tanszerdobálás, krétadobolás stb.).
Minden esetben rendezett külsővel, megfelelő öltözékben illik megjelenni.
Amennyiben a tanuló az iskolai vagy iskolán kívüli rendezvényen alkohol és/vagy kábítószer befolyásoltsága alatt áll, akkor nem vehet részt az adott eseményen. Az illetékes személyt vagy szervet az
iskola értesíti.

3.

AZ ISKOLA MUNKARENDJE
1. Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől péntekig 7:30 órától 17:00 óráig tart nyitva.
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2. A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel a tanítás helyére meg kell érkezniük.
Első óra esetén 8:15 percig, az ezt követő beérkezés késésnek számít.
3. A tanítási órák és szünetek rendje a nappali képzésben:
1. óra 08:30 - 09:15
10 perc szünet
2. óra 09:25 - 10:10
10 perc szünet
3. óra 10:20 - 11:05
10 perc szünet
4. óra 11:15 - 12:00
20 perc szünet
5. óra 12:20 - 13:05
10 perc szünet
6. óra 13:15 - 14:00
10 perc szünet
7. óra 14:10 - 14:55
10 perc szünet
8. óra 15:05 - 15:50
A tanítási órák ideje 45 perc.
4. Becsengetéskor a tanteremben vagy a tanterem előtt kell tartózkodni. Az óra megkezdése
után érkező tanulók késését a tanárok az osztálynaplóba/enaplóba bejegyzik. A késő tanuló
az óráról nem zárható ki.
Ha a tanuló késéseinek időtartama eléri a 45 percet, azt 1 igazolatlan órának tekintjük.
5. A tanulók az osztályba belépő, vagy onnan távozó tanárt, vendéget a napszaknak megfelelő
köszönéssel üdvözlik. Hasonló tiszteletet kötelesek tanúsítani az iskola minden dolgozójával,
és az iskolában megjelenő idegenekkel szemben is.
6. Az iskola épületét tanulóink tanítási időben nem hagyhatják el az iskola területét és udvarát.
Rendkívüli esetekben az iskola elhagyása kizárólag az igazgató által aláírt kilépőpapírral történhet.
7. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők felügyelete alatt az 1. emeleti folyosón
és a földszinti aulában töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére.
8. Tanítási órákon a tanuló köteles
a. tanfelszerelését, füzeteit, könyveit előkészíteni,
b. tanórán figyelni,
c. képességeinek megfelelően aktívan részt venni a tanórai munkában,
d. ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni,
e. egyéni tanulás alatt társait magatartásával nem zavarhatja.
9. A diák az intézmény nyitvatartási idején az iskolában tartózkodhat a házirend szabályait betartva.
10. Vigyázzon társai és az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírás szerűén kezelje, az
általa okozott kárt térítse meg.
11. A diákok rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben vagy a tanítási
órák után kereshetik fel. Az igazgatóhoz szóbeli bejelentkezés után vagy előre egyeztetett
időpontban fordulhatnak. Az iskolatitkár adminisztratív ügyekben a szünetekben, valamint
tanítás végén kereshető fel. A diákok az iskolai életet, házirendet érintő felvetéseiket - névvel
vagy név nélkül - írásban is eljuttathatják az igazgatóhoz vagy a kívánságládikóba.
12. A tanári szobában tanuló csak pedagógus jelenlétében tartózkodhat!
13. A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon vagy előre egyeztetett időpontban kereshetik
fel az iskola tanárait. Idegen személyek az épületben csak az igazgató tudtával tartózkodhatnak.
14. A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja.
15. Az iskola területén az elektronikai eszközök használata a szünetekben mérsékelt hangerővel
engedélyezett. A mobiltelefon használata nem zavarhatja az oktatást, tanórák alatt kikapcsolt
vagy lenémított állapotban kell a táskában tartani.
16. A tanulók, pedagógusok és alkalmazottak az iskola területére értéktárgyat, pénzt, ékszereket
csak saját felelősségükre hozhatnak. Szükség esetén azokat a titkárság megőrzésre átveszi,
páncélszekrénybe zárja. Az iskola felelősséget csak a megőrzésre leadott tárgyak esetében
vállal.
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17. A diákok az iskola területére, iskolai rendezvényre veszélyes eszközt, fegyvert (szúróvágó
stb.), petárdát nem hozhatnak magukkal.
18. Az iskolában és iskolai rendezvényen előforduló balesetet, sérülést jelenteni kell az osztályfőnöknek, távolléte esetén a titkárságon, illetve a felügyelő tanárnak.
19. A tanulók tartsák be az év elején ismertetett és általuk aláírt munkavédelmi, tűzvédelmi és
baleset-megelőzési szabályokat.
20. A tanulónak az egyesületi tagságról igazolást kell hoznia.
21. A tankönyvrendelést – a szaktanárok véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott
tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről.
22. Az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet
a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban meghatározott
őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának.
23. A tanulók osztályzatait, igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit, továbbá dicséreteit és
elmarasztalásait a pedagógusok a digitális naplóban rögzítik. A szülők és a diákok számára az
iskola jogosultságot ad az előbbiekben felsorolt adatok megtekintéséhez, amelyhez jelszavas
védelmet biztosít.
a. A tanulónak tanóráról, vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői, orvosi vagy egyesületi igazolással kell igazolni.
b. Három napon túli hiányzás csak orvosi igazolással igazolható.
c. A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat.
d. Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola
igazgatója adhat engedélyt.
e. A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét.
f. A tanulóknak a szülői, vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk,
legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán.
g. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár(ok) által megszabott határidőn belül.
h. A három napot meghaladó előre látható hiányzáshoz az osztályfőnök javaslata alapján
az igazgató engedélye szükséges. Az iskolai rendezvényekre, valamint a tanév utolsó
napjára vonatkozó szülői igazolást az osztályfőnök nem köteles elfogadni.
i. Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértéke nem haladhatja meg a törvényben foglaltakat. (együttesen maximum 250 óra, igazolatlan 30 óra – egyes tantárgyaknál ez az éves
óraszám 25% -a. A késések ideje összeadódik (45 perc = 1 óra).
j. Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, akkor a mulasztás igazolatlan.

(a) tanköteles tanuló esetében:
•

első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése írásban és szóban
• tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése
valamint gyermekjóléti szolgálat megkeresése írásban
• a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése
• a huszadik igazolatlan óra után: a szülő és a jegyző postai úton történő értesítése, fegyelmi eljárás kezdeményezése
• az harmincadik igazolatlan óra után: a szülő és a jegyző értesítése, fegyelmi
eljárás lefolytatása
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan
mulasztás következményeire.

(b) nem tanköteles tanuló esetében:
•

első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése írásban és szóban
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•

a tizedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése valamint
gyermekjóléti szolgálat megkeresése írásban
• a huszadik igazolatlan óra után: a szülő és a jegyző postai úton történő értesítése, fegyelmi eljárás kezdeményezése
• a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése.
24. Igazolatlan hiányzás esetén az iskola az ide vonatkozó eljárásokat folytatja le nappali tagozaton:
a. A tanulói jogviszony akkor szüntethető meg, ha az igazolatlan órák száma meghaladja a
30-at és az iskola legalább két alkalommal írásban, levélben figyelmeztette a szülőt /
tanulót az igazolatlan mulasztás következményeire.
b. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
c. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanuló szülőjét.
d. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen
meghaladja a 250 órát, akkor a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi osztályozóvizsga letételét.
e. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, akkor a tanítási év végén nem osztályozható,
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
f. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, és a nevelőtestület sem engedi, hogy
osztályozó vizsgát tegyen, akkor tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

4.

A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK MUNKARENDJE
1. Az iskola a tanórai foglalkozások mellett –igény szerint– tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.
2. A tanórán kívüli foglalkozások formái szakkör, tanulószoba, sportkör, korrepetálás, tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendezvények, egyéb.
3. Intézményünk tanulószobai foglalkozást szervez minden tanítási nap 14.00-15.30 között 58. osztályos diákok számára. Kollégiumot nem működtetünk.
4. Minden iskolai rendezvény, foglalkozás pedagógus által szervezett és felügyelt.
5. Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein alkalomhoz illő viselet elvárt.
6. Ha a tanulót a tanórán kívüli foglalkozásra (szakkör) felvették, akkor a foglalkozásokon a
részvétele kötelező.
7. A választott fakultáció a 11. és 12. évfolyamos tanulók részére kötelező. Fakultáció változására tanév közben nincs lehetőség.
8. A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre, a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
9. A könyvtár állománya és olvasótermi szolgáltatásai a könyvtár nyitvatartási idejében rendeltetésszerűen használhatók. Sportlétesítményeink a fiatalok rendelkezésére állnak az iskolai
munkaterv és órarend szerint. Az egyéni és közösségi igényeket az iskola vezetésével kell
egyeztetni.
10. A számítógépeket az órát tartó, a kezelésért felelős pedagógusok felügyelete mellett, a szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon használhatják diákjaink.
11. A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán
kívüli foglalkozások (az osztálykirándulások és iskolai szervezésű rendezvények, táborok, kirándulások, versenyek) lebonyolításakor is érvényesek.
12. A projektoktatási formában szervezett iskolai foglalkozásokat a résztvevő osztályok diákjain
kívül az iskola más tanulói is látogathatják.
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5.

AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGÉNEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA
1. Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használják.
2. Az alábbi helyiségek használatához a szaktanár vagy felelős engedélye szükséges:
• tanterem
• tornaterem
• számítástechnikai terem
A felsorolt helyiségek használatával kapcsolatos szabályokat a helyiség rendje tartalmazza.
Megismerése és betartása minden használónak kötelessége.
3. A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az okozott kárért – a jogszabályok előírásai szerint – anyagilag felelősek. A szaktanár felügyelete és
irányítása mellett diákjaink kötelesek közreműködni az általuk használt szakmai eszközök és
környezetük rendben tartásában.
4. Motorkerékpár, kerékpár az iskola udvarán helyezhető el.
5. A tantermeket és az egyéb helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, ügyelve a rendre és a tisztaságra.

6.

A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA
1. A választható tantárgyakról az iskola minden évben május 15-éig tájékoztatja a 10. és 11.
osztályos tanulókat.
2. A tanulók minden év május 30-ig dönthetik el, hogy mely tárgyakat választja fakultációs tantárgynak.
3. A szülő, illetve a szülő és a tanuló minden tanév június hónapjában az igazgató engedélyével
módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.
4. Ha a tanulót felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor a mulasztás tekintetében
úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.

7.

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:
a. osztályozó vizsga,
b. pótló vizsga,
c. javítóvizsga,
d. különbözeti vizsga.
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,
ha
a. a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
b. engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy
az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
c. a nappali tagozatos tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozó vizsgát tehet,
d. a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet,
3. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a házirend 1. számú
melléklete tartalmazza.
4. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és
ezt igazolja.
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5. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három – elégtelen osztályzatot
kapott.
6. Különbözeti vizsga letétele akkor szükséges, ha a tanuló nem a megfelelő óraszámban vagy
egyáltalán nem tanult egy vagy több tantárgyat korábban.
7. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
8. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók (szülei)
a. osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
b. különbözeti vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal, (c) pótló
vizsga esetén az engedélyezett vizsgák időpontja előtt legalább két héttel, (d) javítóvizsga
esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg.
9. Osztályozó vizsgát szervez az iskola minden tanév augusztus (nyári átiratkozás), november,
január, április, június hónapokban, szükség esetén más időpontban is. Az osztályozó vizsgára
jelentkezést az igazgatóhoz kell benyújtani. Az osztályozó vizsga követelményeit házirendünk
melléklete tartalmazza.

8.

TANULÓI JUTALMAZÁS ÉS DICSÉRET
1. Azt a tanulót, aki
a. példamutató magatartást tanúsít,
b. képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
c. osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
d. iskolai vagy iskolán kívüli versenyen, vetélkedőkön eredményesen vesz részt,
e. az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez bármely más módon hozzájárul, az
iskola jutalomban részesíti.
2. Azok a tanulók, akik valamely művelődési területen és/vagy sportban kimagasló eredményeket érnek el, számukra a szaktanár jeles jegyet ajánlhat meg. Ez azonban felmentést nem ad
a szaktárgyi órák alól.
3. Az iskolai jutalmazás formái szóban:
a. tanítói, tanári dicséret,
b. szaktanári dicséret,
c. osztályfőnöki dicséret
d. igazgatói dicséret
e. nevelőtestületi dicséret
4. A tanuló kiemelkedő teljesítményét a tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba és jutalmát a ballagási vagy a tanévzáró ünnepélyen az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszi át.

9.

A TANULÓK BÜNTETÉSE
1. Azt a tanulót, aki
a. tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
b. a házirend előírásait megszegi,
c. igazolatlanul mulaszt,
d. az iskola jó hírnevének bármely módon árt fegyelmezési eljárásban kell részesíteni.
2. Az iskolai büntetések lehetséges formái: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói írásbeli figyelmeztetés.
3. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket személyesen tájékoztatja az iskola.
4. A tanuló iskolai tanulmányai folytatása során okozott gondatlan-, vagy szándékos károkozás
esetén anyagi kártérítésre kötelezhető.
5. A kártérítés mértékét a károkozás körülményeinek kivizsgálása alapján az iskola igazgatója
határozza meg, és az nem haladhatja meg:
a. gondatlan károkozás esetén az összeg 50%-át.
b. szándékos károkozás esetén az összeg 100%-át köteles megtéríteni.
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13. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

10.

AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ.
2. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező
számítógép segítségével megtekinthetik.
3. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, osztályzatait,
dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket.
4. A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel az elektronikus naplóból kinyomtatott Félévi Tanulmányi Értesítőn keresztül írásban is közli.
5. A hozzáférést a titkárságon személyesen vagy írásban lehet igényelni.
6. Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján keresztül érhető el.
7. Az elektronikus naplóval kapcsolatos egyéb intézkedéseket az E-Napló Működési Szabályzat
tartalmazza.

11.

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE
1. Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj ellenében szervezett iskolai foglalkozásokat és programokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg.
2. A térítési díjakat az igazgató által kijelölt időpontig kell befizetni. Indokolt esetben az igazgató
engedélye alapján a befizetési határidőtől el lehet térni.
3. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről gondoskodni kell, ha a tanuló tanulói jogviszonya az iskolában megszűnik, vagy ha az iskolából tartósan igazoltan hiányzik, illetve akkor,
ha a térítési díjas foglalkozáson önhibáján kívül nem tud részt venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskola igazgatója dönt írásban benyújtott szülői kérés alapján.

12.

A TANULÓK SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA
1. Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő diákok szociális segélyben részesülhetnek.
2. Tanulóink számára minden év szeptemberében lehetőséget biztosítunk nem alanyi jogon járó
szociális tankönyvtámogatás igénybe vételére. A támogatás a szülő illetőleg nagykorú tanuló
írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének figyelembe vételével adható.
3. Szociális segély adható:
a. rászoruló tanulók kedvezményes tankönyv és tanszer ellátására, illetve megvásárlására,
b. rászoruló tanulók tanulmányi kirándulási költségeihez való hozzájárulásra.
4. A tanuló, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelme alapján az igazgató dönt a segélyezésről.
5. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár
állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a
szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
6. A tankönyvrendelést az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató és a
tankönyvfelelős tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről.
7. A tankönyvellátás részletes szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályozás (SzMSz) melléklete tartalmazza.

13.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Az iskolaorvos és a fogorvos rendszeresen, az
ÁNTSZ és az ide vonatkozó törvényeknek megfelelően ellenőrzi a gyerekek egészségügyi
állapotát és gondoskodik a kötelező oltások beadásáról.
2. Tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézése külön ügyeleti rend szerint történik.
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3. Az ügyeleti rendről a szülök és a tanulók a tanévzáró ünnepélyen szerezhetnek tudomást,
illetve az iskola hivatalos honlapján olvashatják. (Nyári szünetben: szerdánként 9-13 óra között).
4. A tanulók és az iskolai dolgozók a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat
kötelesek megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején osztályfőnöki órán, szülői
értekezleten a tanulókkal illetve a szülőkkel ismertetni kell. Ennek megtörténtét a tanulók,
szülők aláírásukkal igazolják.
5. A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni az igazgatónak. A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal.
6. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetővel.
7. Az iskolai rendezvények rendjét a tanév helyi rendje és az iskolai munkaterv tartalmazza.
8. Az iskolába behozható tárgyak, értékek kezelésének szabályai:
Azon dolgokat, tárgyakat és értékeket, amelyek a tanulói jogviszonyból származó jogok és
kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükségesek a következő feltételekkel, korlátozásokkal hozhatják magukkal az iskolába a tanulók:
• Értéktárgyakért (óra, gyűrű, nyaklánc, fülbevaló, karlánc, telefon, nagy értékű ruhanemű
—sapka, kabát, cipő–, műszaki tárgyak —walkman, discman, tv, video, cd-lejátszó, számítógép, laptop– stb...) és készpénzért, bankkártyáért csak akkor vállal felelősséget az
iskola, ha azt a tanuló az iskolába érkezésekor bejelenti a titkárságon és ott a páncélszekrénybe helyezik el.
• Tilos az iskolába hozni szúró, vágó és balesetveszélyes tárgyakat, eszközöket! Ennek
megsértése fegyelmi büntetést von maga után.
• Tilos az iskolában, tanítási idő alatt az aktív hangszóró használata.
9. Az iskolai konfliktusok, jogviták kezelésnek fórumai, eljárásai:
•
•
•
•
•
•

14.

A házirend az intézmény jogi szabálya, lényegében jogszabályként funkcionál, megszegése fegyelmi vétség.
A házirend csak az iskolára vonatkozik, de nem csak a tanulókra, hanem a tanárokra is,
illetve az iskola egyéb dolgozóira is.
A házirend nem ütközhet jogszabályba, ott adott jogokat nem vehet el.
Alapvetően eljárás jellegű, mert a jogokat és kötelezettségeket a törvény írja elő, a házirend ezeknek az érvényesülését szabályozza.
A házirendben nem részletezett kérdésekben a hatályos törvények, illetve rendeletek az
irányadóak.
Jogorvoslat esetén az iskola vezetéséhez lehet fordulni, de a bírói út is nyitva áll.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A házirend elfogadásának szabályai
A házirend tervezetét a nevelők, a diákok, és a szülők javaslatainak figyelembevételével az
iskolai vezetője készíti el. A házirend tervezetét megvitatja a nevelőtestület. Az iskola vezetője
a tantestület véleményének, javaslatainak figyelembevételével elkészíti a házirend végleges
tervezetét. Ezt a végleges tervezetet az iskola nevelőtestülete fogadja el.
A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását.
2. A házirend felülvizsgálata, módosítása
Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani
a.

jogszabályi változásokkor, ha a jogszabály előírja vagy a jogszabályváltozás szükségessé
teszi,
b. az aláírók (ig., nevelőtestület) együttes igénye esetén.
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Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév utolsó tanítási napjáig
javasolhatják az aláíró közösségek, illetve egyének.
Az iskolában a tanulók a következő tanulási közösségek munkájában vehetnek részt
a. osztályközösség
b. szakkör
c. tömegsport
3. A házirend nyilvánosságra hozatala
a. A házirendet az elfogadástól számított 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről
az intézmény igazgatója köteles intézkedni.
b. A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni, illetve el kell helyezni:
• tanári szoba
• titkárság
• faliújság
• osztálytermek
c. A házirendből elektronikus úton kapnak
• osztályfőnökök
• szaktanárok
• szülők
• diákok
• fenntartó
d. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe:
www.bpmontessori.hu
e. Az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni a házirend egy példányát.
f. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
tájékoztatnia kell:
• a tanulókat osztályfőnöki órán;
• a szülőket szülői értekezleten.
g. A házirendet minden tanév elején ismertetni kell
• osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal;
• szülői értekezleten a szülőkkel.
h. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően
– a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
Az iskola házirendjének betartása a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium minden
diákjának, pedagógusának, munkavállalójának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek
alapvető kötelessége.
A Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium Házirendjét készítette és elfogadásra benyújtotta a tantestületnek:

Kelt.: Budapest, 2018. augusztus 31.
Juhász Edit sk.
igazgató

BUDAPESTI MONTESSORI ÁTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZOIUM

1203 Budapest, Kálmán utca 15.

14

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A házirend elfogadása és jóváhagyása
Az iskola 2018. szeptember 1. napjától szervezi meg a nevelő és oktató munkáját e házirend alapján.
Ezzel egyidejűleg a korábbi házirend szabályai hatályon kívül kerülnek.
A Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium fenntartója, a Montessori Stúdium Alapítvány képviseletében nyilatkozom, hogy a fenntartó a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium tantestülete által 2018. augusztus 31-én módosított házirendjét és mellékleteit jóváhagyta.

Kelt.: Budapest, 2018. augusztus 31.

A házirendet a diákok
2018. augusztus 31. napján.

megismerték

......................................................................
a fenntartó nevében
és

a

Kelt.: Budapest, 2018. augusztus 31.

benne

foglaltakkal

egyetértettek

......................................................................
a diákok nevében

A házirendet a szülők nevében 2018. augusztus. 31. napján megismerte és elfogadásra javasolta.

Kelt.: Budapest, 2018. augusztus 31.

......................................................................
a szülők nevében

A házirendet az iskola tantestülete 2018. augusztus 31. napján tartott ülésén megismerte és elfogadta.

Kelt.: Budapest, 2018. augusztus 31.

......................................................................
a pedagógusok nevében
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1. SZ. MELLÉKLET: AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI ÉS ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI
1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1. ÉVFOLYAM
A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és begyakorolt
szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke
legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén.

2. ÉVFOLYAM
A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias
nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. Ismerje az írott és nyomtatott
betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen
rendezett, pontos.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és alkalmazza a
helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke
legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén.

3. ÉVFOLYAM
A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó
feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát
igazítsa beszélgető partneréhez.
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő
magatartással segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának
megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Mondja el az olvasottak lényegét. Az olvasottakkal
kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási
stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát, illetve digitális
forrásokat. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja
az ismert kézikönyveket.
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A memoritereket szöveghűen mondja el.
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást (elbeszélést, leírást, jellemzést) készítsen a
tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Ismerje a mindennapi tájékoztató szövegek főbb jellemzőit.
A tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat
(ige, főnév, melléknév, számnév, névelő), és nevezze meg azokat szövegben is. A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke
legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.

4. ÉVFOLYAM
A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó
feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát
igazítsa beszélgető partneréhez.
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő
magatartással segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának
megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Mondja el az olvasottak lényegét. Az olvasottakkal
kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási
stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát, illetve digitális
forrásokat. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja
az ismert kézikönyveket.
A memoritereket szöveghűen mondja el.
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást (elbeszélést, leírást, jellemzést) készítsen a
tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Ismerje a mindennapi tájékoztató szövegek főbb jellemzőit.
Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje fel a
tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, névutó, személyes névmás, kérdő névmás,
mutató névmás), és nevezze meg azokat szövegben is.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke
legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.

5. ÉVFOLYAM
A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket.
Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes önállóan a
tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.)
szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni,
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azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, hibás
olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni.
A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete említésével
három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. El tudja különíteni a ritmikus
szöveget a prózától. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről,
hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni háromnégy művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerű
jellemzést megfogalmazni János vitéz alakjáról. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai
szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, A Pál utcai fiúk), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az
elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni
szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könynyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont
fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni.
Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes néhány irodalmi mű vagy részlet szöveghű felidézésére.(pl.
Petőfi: Az Alföld, Nemzeti dal)

6. ÉVFOLYAM
A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket.
Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes önállóan a
tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.)
szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni,
azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, hibás
olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb
helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni.
A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete említésével
három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a
különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. Felismeri a
hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud
sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni
János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg
tudja világítani 5–6 mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb
versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hoszszabb mű cselekményét (Toldi, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és
melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud
felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert
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és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom,
tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket
feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes
egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes néhány irodalmi mű vagy részlet szöveghű
felidézésére.

7. ÉVFOLYAM
A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni.
Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
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.
A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza
az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.
A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók
helyesírásában.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
A tanuló 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. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes
típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus 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. 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.

8. ÉVFOLYAM
A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni.
Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
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.
A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza
az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.
A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók
helyesírásában.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
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A tanuló 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 20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes
típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus 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. 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.
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.

9. ÉVFOLYAM
Kommunikáció: sajtóműfajok (hír, cikk, riport, interjú, kommentár); leíró nyelvtani ismeretek: hangtan, alaktan, szófajtan, mondattan – komplex feladat; helyesírás.
•
•
•
•
•

Ókori eposzok: Homérosz: Odüsszeia
Ókori tragédia: Szophoklész: Antigoné
A Biblia
A reneszánsz irodalom: Janus Pannonius és Balassi Bálint költészete
Az angol reneszánsz színjátszás: Shakespeare

10. ÉVFOLYAM
Az érvelés: módszerei, érvelési hibák, szónoklat, ismertetés, ajánlás. Helyesírás. Jegyzetelés, szövegszerkesztés menete.
•
•
•
•

Moliere komédiái (Tartuffe)
A szintézisteremtő Csokonai Vitéz Mihály
Kazinczy Ferenc, a nyelvújító és Berzsenyi Dániel
A reformkor óriásai (Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi)

11. ÉVFOLYAM
Stílusrétegek, stíluseszközök, stílusárnyalatok – szövegelemzések. Gyakorlati írásbeliséggel kapcsolatos szövegalkotás.
•
•
•
•
•

Arany János költészete
Jókai Mór: Az arany ember – kötelező olvasmány elemzése
Madách Imre: Az ember tragédiája komplex elemzés
Mikszáth Kálmán novellái
A Nyugat nemzedéke (Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi, Móricz)

12. ÉVFOLYAM
Nyelvtörténeti korszakaink, nyelvemlékeink, nyelvtípusok összehasonlítása, az agglutináló magyar
nyelv változásai, nyelvújítás, nyelvpolitika.
•
•

Modernség a XX. század első évtizedeiben (világirodalom)
József Attila költészete
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•
•
•
•

Radnóti Miklós költészete
Örkény István a komikus irodalom mestere
Kertész Imre: Sorstalanság – irodalom határterületei: regény és film
Egy szabadon választott kortárs író művészetéről
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2. TÖRTÉNELEM
5.

ÉVFOLYAM
Az ókori, kora középkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével az egyetemes
emberi értékek elfogadása, a családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása.
A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek
segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni.
Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen befolyásolják.
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek létfenntartását. Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek alkotnak
rétegeket, csoportokat.
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását,
egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben összekapcsolódnak.
Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres
történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást
tartani.
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket megkeresni,
megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint
távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére.
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6. ÉVFOLYAM
A középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével az egyetemes emberi értékek elfogadása, a családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének
személyes megélése.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek
segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni.
Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen befolyásolják.
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek létfenntartását. Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek alkotnak
rétegeket, csoportokat.
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását,
egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben összekapcsolódnak.
Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres
történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást
tartani.
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket megkeresni,
megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint
távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére.

7. ÉVFOLYAM
Az újkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése.
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Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek
segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. Ismerje fel, hogy az utókor a
nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre.
Ismerje a XIX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. Legyen képes
e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi
események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten
érintik. Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási
körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki.
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok.
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet tagjainak tekintendők.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból.
Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, terrorizmust,
munkanélküliséget.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes egyegy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert jelenségeket,
eseményeket összehasonlítani.
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és kulcsszavakat.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket megfogalmazni
hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, kiselőadást
tartani, illetve érvelni. Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére, és
tudjon ezekre reflektálni.

8. ÉVFOLYAM
A modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben zajló
folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése.
A modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése.
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A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek
segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre.
Ismerje a XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. Legyen képes
e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi
események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten
érintik.
Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere
épült ki.
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok.
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet tagjainak tekintendők.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból.
Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, terrorizmust,
munkanélküliséget.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes egyegy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert jelenségeket,
eseményeket összehasonlítani.
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és kulcsszavakat.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket megfogalmazni
hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, kiselőadást
tartani, illetve érvelni. Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a
reklám és médiapiac jellegzetességeit.
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást
tartani.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére, és
tudjon ezekre reflektálni.
Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat, valamint a
társadalmi szolidaritás különböző formáit.

9. ÉVFOLYAM
Őskor és ókori Kelet. Ókori Görögország. Ókori Róma. Korai feudalizmus Európában. A magyar
nép története az államalapításig.
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10. ÉVFOLYAM
Az érett középkor Európában. A Magyar Királyság az Árpádok alatt. A késő középkor Európában.
Magyarország az Anjouktól Hunyadi Mátyás haláláig. Kora újkor (1490 – 1721). Magyarország a Jagellóktól a Rákóczi szabadságharcig.

11. ÉVFOLYAM
A Felvilágosodás kora (1721-1789). Magyarország a Habsburg Birodalomban (1711-1790). A polgári
átalakulás kora (1789-1848). Polgári átalakulás kezdetei Magyarországon. (17901847). Forradalom és
szabadságharc Magyarországon (1848-49). Nemzetállamok és nagyhatalmi politika (1849-1914). Magyarország 1849-1914. A dualizmus kora (1867).

12. ÉVFOLYAM
Az I. világháborútól a gazdasági válságig (1914-1933). Magyarország 1914-1931-ig. Trianon (1920). A
világ a II. világháború végéig (1933-1945). Magyarország 1931- 1945-ig. A világ és Magyarország 1945
után. Jogi alapismeretek. Állampolgári ismeretek. Gazdasági ismeretek.
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3. MATEMATIKA
1. ÉVFOLYAM
A tanuló
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni;
képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni;
halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat felismeri, megnevezi;
több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát helyesen használja;
néhány elemet sorba rendez próbálgatással; – számokat ír, olvas 20-as számkörben.
megtalálja számok helyét a számegyenesen,
meghatározza az egyes számszomszédokat;
képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására;
a matematikai jeleket +, –, =, <, > helyesen használja;
képes összeadni, kivonni 20-as számkörben;
képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására művelettel;
megkülönbözteti a páros és páratlan számokat;
képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az ismeretlen szimbólum kiszámítására;
ismeri az egyenes és görbe vonalakat;
képes a test és a síkidom megkülönböztetésére;
képes tájékozódni, ismeri az irányokat;
ismeri a szabvány mértékegységeket: m, l, kg, nap, hét, hónap, év.
felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni;

2. ÉVFOLYAM
A tanuló
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni;
képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni;
halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat felismeri, megnevezi;
több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja;
néhány elemet sorba rendez próbálgatással;
számokat ír, olvas 100-as számkörben, Helyi érték fogalma.
megtalálja számok helyét a számegyenesen,
meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat;
képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására;
tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani;
a matematikai jeleket +, –, ·, :, =, <, >, ( ) helyesen használja;
képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben;
ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben;
ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét;
képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására művelettel;
megkülönbözteti a páros és páratlan számokat;
képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az ismeretlen szimbólum kiszámítására;
ismerete az egyenes és görbe vonalakat;
képes a test és a síkidom megkülönböztetésére;
képes tájékozódni, ismeri az irányokat;
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•
•
•
•

ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap,
év.
felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket;
felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni;
felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;

3. ÉVFOLYAM
A tanuló
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni,
felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait,
képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba,
értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben,
képes az összes eset megtalálására próbálgatással,
tud 1000-es számkörben számokat írni, olvasni,
ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben, – tud
római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M);
helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, adósság)
segítségével,
képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel, előállítására
hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel,
tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es számkörben,
képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységekben,
alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést és a kerekítést,
képes pontosan számolni fejben százas számkörben,
biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben,
ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát,
képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazására,
ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,
tud írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal
képes a műveletek ellenőrzésére,
szöveges feladatokat megold a megoldási algoritmus alkalmazásával (a szöveg értelmezése,
adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata)
ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát,
képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály követésére,
képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között,
meg tudja határozni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja,
ismeri és használja a szabvány mértékegységeket: km, cl, hl, g, t, másodperc.
képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között,
megérti a test és a síkidom közötti különbséget,
felismeri a kockát, téglatestet,
tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét.

4. ÉVFOLYAM
A tanuló
•
•
•
•
•

tud adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni,
felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait,
képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba,
értelmezése a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben,
próbálgatással képes az összes eset megtalálására,

BUDAPESTI MONTESSORI ÁTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZOIUM

1203 Budapest, Kálmán utca 15.

28

1. SZ. MELLÉKLET: AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI ÉS ÉVFOLYAMONKÉNTI
KÖVETELMÉNYEI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tud számokat írni, olvasni 10 000-es számkörben,
ismeri és helyesen alkalmazza a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmakat 10 000-es
számkörben,
tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M);
helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, adósság)
segítségével,
képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására, hajtogatással,
nyírással, rajzzal, színezéssel,
tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 10 000-es számkörben,
képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységeken keresztül,
alkalmazza az ésszerű becslést és a kerekítést a matematika különböző területein,
tud fejben számolni százas számkörben,
biztos ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben,
ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát,
alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségét,
ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,
képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni kétjegyű, osztani egyjegyű számmal írásban,
tudja a műveletek helyességének ellenőrzését,
képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése, adatok
kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) alkalmazásával,
ismeri és helyesen használja a többszörös, osztó, maradék fogalmát,
felismeri a növekvő és csökkenő számsorozatokat, tudja azokat folytatni,
képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között,
tudja megfogalmazni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja,
képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és párhuzamos egyenesek),
ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Tud átváltásokat
végezni szomszédos mértékegységek között,
képes egyszerű gyakorlati példákban a hosszúság, távolság és idő mérésére,
létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget egyszerű módszerekkel, felismerési, megnevezi jellemzőiket,
ismeri a kör fogalmát,
megérti a test és a síkidom közötti különbséget,
felismeri a kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket,
felismeri a gömböt,
tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét,
képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel

5. ÉVFOLYAM
A tanult számok (természetes számok, egész számok, pozitív törtek, pozitív tizedes törtek) százmilliós
számkörben, helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása. A
tízes számrendszer biztos ismerete. Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes
számok körében. Osztó többszörös fogalma, meghatározása egyszerű esetekben. Osztó, többszörös
alkalmazása. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása, az eredmény helyességének ellenőrzése. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.
Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok
megoldása következtetéssel. Egyszerű grafikonok értelmezése. Sorozatok folytatása adott szabály szerint. Konkrét pontok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben, pontok koordinátáinak leolvasása. Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás. Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) szemléletes fogalma. Felezőmerőleges szemléletes
fogalma. Két pont, pont és egyenes távolsága. Két egyenes távolsága. Kör, gömb szemléletes fogalma.
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Sugár, átmérő. A szög fogalma, mérése. Szögfajták. Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka
felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg
mértékegységei. Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. Két szám
számtani közepének (átlagának) meghatározása.

6. ÉVFOLYAM
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalom alkalmazása. Két véges halmaz
közös részének, két véges halmaz egyesítésének alkalmazása. Példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. A tanultakhoz kapcsolódó igaz és hamis állítások. Tört, tizedes tört, negatív szám
fogalma. Műveletek racionális számokkal. Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, lebontogatással. 2–vel, 3-mal, 5–tel, 9-cel, 10–zel, 100–zal való
oszthatóság. Osztó, többszörös alkalmazása. A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel. Egyenes arányosság. Az alap, a százalékérték és a százalékláb értelmezése, megkülönböztetése. Egyszerű százalékszámítási feladatok arányos következtetéssel. Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. Egyszerű diagramok, értelmezése,
táblázatok olvasása, készítése. Számtani közép. Sorozatok folytatása adott szabály szerint. Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. A pont, egyenes,
szakasz fogalmának helyes használata. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Kör tulajdonságainak alkalmazása. Húr, szelő, érintő. Szakaszfelező merőleges. Szögmásolás, szögfelezés. Nevezetes
szögek szerkesztése: 30◦, 60◦, 90◦, 120◦. Adott egyenesre merőleges szerkesztése. Adott egyenessel
párhuzamos szerkesztése. Téglalap, négyzet szerkesztése. Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének
megszerkesztése. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek (deltoid, rombusz, húrtrapéz,
téglalap, négyzet), sokszögek. Háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint. Négyszögek,
speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz) megismerése.

7. ÉVFOLYAM
Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két véges halmaz
uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”,
„minden” „legalább”, legfeljebb” kifejezések használata. A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz
kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle
módszerekkel (fadiagram, útdiagram, táblázatok készítése). Racionális számok, példák nem racionális
számokra, műveletek racionális számokkal. A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. Műveletek
hatványokkal: azonos alapú hatványok szorzása, osztása.10 pozitív egész kitevőjű hatványai. Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. Oszthatósági szabályok. Legnagyobb közös osztó, legkisebb pozitív közös többszörös. Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. Mértékegységek átváltása racionális számkörben. A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok. Gazdaságossági számítások. Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú, egynemű kifejezés fogalma. Helyettesítési érték kiszámítása. Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és többtagú algebrai egész kifejezések szorzása racionális számmal,
egytagú egész kifejezéssel. Elsőfokú egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. Mérlegelv. A
matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult matematikai módszerek használatával. Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben.
Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. Lineáris függvények. Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása. Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése. Egyszerű
sorozatok vizsgálata. Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint. A háromszögek magassága, magasságvonala, magasságpontja. A háromszögek kerületének és területének kiszámítása. A
háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege. Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. Szabályos sokszögek. Kör kerülete, területe. A kör és érintője. A tanult síkbeli
alakzatok (háromszög, trapéz, paralelogramma, deltoid szerkesztése. Nevezetes szögek szerkesztése:
15◦, 45◦, 75◦, 105◦, 135◦. Középpontos tükrözés. A középpontos tükrözés tulajdonságai. A középpontos tükörkép szerkesztése. Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban. A tanult sokszögek osztályozása szimmetria szerint. Párhuzamos szárú szögek. A háromszögek egybevágóságának esetei.
Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata.
Mértékegységek átváltása racionális számkörben.
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8. ÉVFOLYAM
Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két véges halmaz
uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. Az "és", "vagy", "ha", "akkor", "nem", "van olyan",
"minden", "legalább", "legfeljebb" kifejezések használata. A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel (fadiagram, útdiagram, táblázatok készítése). A hatványozás fogalma pozitív egész
kitevőre, egész számok körében. 10 egész kitevőjű hatványai. A négyzetgyök fogalma. Számok négyzete, négyzetgyöke. Példa√ irracionális számra ( 2,π ). Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. Mértékegységek átváltása racionális számkörben. A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok. Prímszámok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös
osztó, legkisebb közös többszörös. Gazdaságossági számítások. Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és többtagú algebrai egész kifejezések szorzása racionális számmal, egytagú
egész kifejezéssel. Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek
megoldása. Azonosság. Azonos egyenlőtlenség. Alaphalmaz, megoldáshalmaz. Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. Lineáris függvények. Függvények jellemzése növekedés, csökkenés. Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése. Egyszerű sorozatok vizsgálata. Eltolás,
a vektor fogalma. Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban. Háromés négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata. Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel. Mértékegységek átváltása racionális számkörben. Pitagorasz tétele. Kicsinyítés és nagyítás. Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése.
Adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk. Számtani közép kiszámítása. Valószínűségi kísérletek. Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma.

9. ÉVFOLYAM
Halmazműveletek, logikai szita, intervallumok. Hatványozás, nevezetes azonosságok, műveletek algebrai törtekkel. Oszthatóság, lnko. és lkkt. Függvénytranszformációk (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye, egészrész- törtrész fgv.). A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Pitagórász-tétel, Thalesz-tétel.
Négyszögek és sokszögek. Egyenletek egyenlőtlenségek megoldása. Egybevágósági transzformációk.
Statisztika.

10. ÉVFOLYAM
Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség és egyenletrendszerek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. Kerületi és középponti szögek, Párhuzamos szelők tétele, Arányossági tételek a derékszögű háromszögen. Alakzatok hasonlósága, terület és térfogat arány. Szögfüggvények ismerete, összefüggések a hegyesszög
szögfüggvényei között, trigonometrikus egyenletek, megoldása. Kombinatorika és valószínűség számítás.

11. ÉVFOLYAM
Törtkitevőjű hatvány, exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek egyenletrendszerek.
Skaláris szorzat, sinus- cosinus-tétel, trigonometrikus egyenletek. Két pont távolsága, két vektor hajlásszöge, szakasz adott arányú osztáspontja. Egyenes helyzetét jellemző adatok, egyenes, kör egyenlete, és kölcsönös helyzetük. Kombinatorika, gráf. Műveletek eseményekkel, valószínűség klasszikus
modellje, binomiális eloszlás.

12. ÉVFOLYAM
Számtani, mértani és vegyes sorozatok. Kamatszámítás. Testek térfogata és felszíne (hasáb, gúla, henger, kúp, csonka gúla, csonka kúp, gömb). Rendszerező összefoglalás: halmaz, gráf, logika, függvények, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika, sík és térgeometria).
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4. FIZIKA
7.

ÉVFOLYAM
Sebesség, átlagsebesség fogalma, jele, kiszámítása. Egyszerű feladatok megoldása a sebességgel kapcsolatban.
Mozgásállapot-változással járó kölcsönhatások, tömeg fogalma, sűrűség fogalma, testek sűrűsége,
erőhatás, erő fogalma, jele, mértékegysége, iránymennyiség fogalma, különféle erőhatások, erőábrázolások, az erő forgató hatása
Hatás–ellenhatás törvénye, az erő–ellenerő fogalma, súrlódás és közegellenállás, a mozgásokat befolyásoló tényezők. Sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.
Nyomás fogalma, jele, mértékegysége, kiszámítása, folyadékok és gázok nyomása. Arkhimédész
Törvénye, felhajtóerő, úszás, merülés, lebegés jelensége, közlekedőedények szerepe az élőés élettelen
világban, ill. a környezetvédelemben.
Energia fogalma, jele, mértékegysége, az energia-megmaradás törvényének érvényesülése a hétköznapi élet különböző folyamataiban (például egyszerű gépek alkalmazásakor), a munka, teljesítmény,
hatásfok fogalma, mértékegysége és kiszámítási módja, a belsőenergia és a fajhő fogalma

8. ÉVFOLYAM
Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata. A testek elektromos állapota és
fajtái. Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák.
Elektromos áram fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. Elektromos áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. Soros
és párhuzamos kapcsolás. Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Egyszerű
számításos feladat megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással kapcsolatban.
Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos teljesítmény fogalma, jele,
kiszámítása, mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben. Váltakozó áram és egyenáram fogalma. Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka és elektromos teljesítménnyel
kapcsolatban
Fényforrás fogalma, csoportosítása. Fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a fény törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör, homorú- és domború tükör, domború- és homorú lencse használata a gyakorlati életben. Tudjanak egyszerű optikai
eszközök felsorolni. Látás feltétele. Fehér fény és a szivárvány.

9. ÉVFOLYAM
A mozgásról általában. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás, a vektor. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. A szabadesés. Nem nulla kezdősebességű, egyenes vonalú egyenletesen változó
mozgás. Egyenletes körmozgás. Számításos feladatok megoldása.
A tehetetlenség törvénye, Newton I. törvénye. A lendület, a lendület megmaradása. Mozgásállapotváltozások, az erő fogalma. Newton II. törvénye. Az erők mérése, az erők összegzése. Erő-ellenerő,
Newton III. törvénye. Nehézségi erő, súly, súlytalanság. Külső erők. A forgatónyomaték. Egyszerű
gépek, a lejtő. A szilárd testek alakváltozásai. Az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele. A bolygók
mozgása, a Naprendszer. Az általános tömegvonzás. Mesterséges égitestek mozgása. Számításos feladatok megoldása.
A munka, a munkavégzés fajtái. Az energia. A munkatétel. A teljesítmény és a hatásfok. Számításos
feladatok megoldása.

10. ÉVFOLYAM
A belső energia. A fajhő. A gázok nyomása zárt térben. A gázok hőtágulása. Az ideális gáz. Az egyesített gáztörvény. A hőtan első és második főtétele. Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás) Hőterjedés. Folyadékok viselkedése hőmérséklet-változáskor. Szilárd testek
hőtágulása. Számításos feladatok megoldása. Elektrosztatika. Elektrosztatikai alapjelenségek. A Cou-
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lomb-törvény. Az elektromos térerősség, elektromos erővonalak. Munkavégzés, elektromos feszültség. Vezetők az elektromos térben. Kapacitás, kondenzátorok. Elektromos áram. Áramerősség fogalma. Ellenállás, Ohm-törvény. Elektromos munka, teljesítmény, Joule-hő. Soros- és párhuzamos
kapcsolások. Áramforrások jellemzése. Vezetési jelenségek különböző anyagokban.

11. ÉVFOLYAM
Mágneses mező, elektromágneses indukció. Mágneses alapjelenségek. A mágneses indukcióvektor
fogalma. Mágneses indukcióvonalak, fluxus. Lorentz-erő. Alkalmazások. Mozgási indukció. Nyugalmi indukció. Önindukció, a mágneses tér energiája. Váltakozó feszültség. Transzformátor.
Mechanikai rezgések. Kinematikai jellemzők. Harmonikus rezgőmozgás ( kapcsolat az egyenletes körmozgással, kitérés-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő függvény). A harmonikus rezgőmozgás dinamikai
feltétele, rezgésidő és tömeg kapcsolata, energia. Kényszerrezgések, rezonancia Mechanikai hullámok.
A hullámok jellemzői, longitudinális és transzverzális hullámok. Hullámjelenségek (törés, visszaverődés, állóhullámok, polarizáció, elhajlás, interferencia). Hangtan Elektromágneses rezgések és hullámok és alkalmazásaik. Az elektromágneses spektrum. Geometriai optika (visszaverődés, törés, tükrök, lencsék, optikai eszközök). Fizikai optika (a fény elhajlása, interferenciája, diszperzió).
Modern fizika. Az elektron részecske és hullámtermészete, katódsugárzás. Radioaktivitás (, ß-, -sugárzás). Atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, hullám-modell). A fényelektromos jelenség.
Magfizika. Az atommag szerkezete. Magerők. Radioaktív bomlás (bomlási törvény, bomlási sorok).
Maghasadás, láncreakció. Az atomenergia előállítása, atomreaktorok jellemzése, előnyei, hátrányai.
Magfúzió. Csillagászat
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5. ANGOL NYELV
1. ÉVFOLYAM
Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás rövid válaszokkal. Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás. Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral. Rajzos feladat megoldása utasítás alapján.

2. ÉVFOLYAM
Rövid, egyszerű tanári utasítások megértése. Rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szövegek megértése a tanulóhoz közel álló, ismert témakörökben. Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának, előadásának aktív követése; a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő, változatos feladatok segítségével témákról.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan. Egyszerű, informatív szövegből tárgyszerű információ szerzése.

3. ÉVFOLYAM
Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése. Egyszerű szövegek elolvasása
és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, elvégzése. Egyszerű szövegek értő
olvasása. Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén.
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén. Tanult
cselekvéssor elmondása képek segítségével vagy mozgással kísérve.

4. ÉVFOLYAM
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényegének
kiszűrése. Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvéssel. Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése.
Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, elvégzése. Egyszerű szövegek értő olvasása. Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése. Írásbeli
feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok, a szöveg szintjén.

5. ÉVFOLYAM
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra. Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kapcsolódva. Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása
társakkal. Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése. Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása,
lényegük megértése, a szövegek feladatokon keresztül történő feldolgozása.

6. ÉVFOLYAM
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő,
változatos feladatok segítségével. Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy
osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra. Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz,
egyéni szükségletekhez kapcsolódva. Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó
rövid párbeszéd eljátszása társakkal. Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal. Rövid, hétköz-
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napi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése. Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a
szövegek feladatokon keresztül történő feldolgozása.
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával. Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása.

7. ÉVFOLYAM
Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. Az életkornak megfelelő, ismert
témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő,
változatos feladatok segítségével. Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés
egyszerű nyelvi eszközökkel. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal. Rövid, egyszerű
nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése. Lényeges információk
megtalálása egyszerű szövegekben.
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról.

8. ÉVFOLYAM
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközökkel.
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű
nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve
az azokra történő válaszadás. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott
szöveg elmondása ismert témákról, felkészülés után. Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal.
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése. Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben. Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás
utáni leírása. Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása. Egyszerű szövegek írása kommunikációs
céllal.

9. ÉVFOLYAM
Írásbeli: Alapvető nyelvtani szerkezetek (előző nyelvtani ismereteik bővítése, elmélyítése + igeidők:
az összes igeidő megismerése, alapvető használata; feltételes 3. típus, összetett mondatok, jelzős szerkezetek)
Szóbeli: Témák: environment/sightseeing/holiday accommodation/school and education/feelings
and emotions/music/literature/rooms and furniture/types of housing/food and drink/diet/lifestyles/restaurant/
Tudjon: jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszolni; eseményeket elmesélni; megértési probléma esetén segítséget kérni;
részt venni egyszerű párbeszédben, beszélgetést kezdeményezni, befejezni.

10. ÉVFOLYAM
Írásbeli: Alapvető nyelvtani szerkezetek + igeidők: befejezett folyamatos jelen, múlt, befejezett jelen,
árnyalt jövők; passzív szerkezet, feltételes 1-2. típus, időhatározói mellékmondatok, gerund, infinitive
alakok)
Szóbeli: Témák:ecology and the environment/jobs/relationships/newspapers, magazines/ the internet/the media/crime and the law/films/entertainment/sports and fitness legyen képes a tanult
témakörökben 1-2 percig önállóan beszélni; tudjon részt venni egyszerű szituációs feladatokban, tudjon egy korábban nem látott képről 1 percig önállóan beszélni
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11. ÉVFOLYAM
Írásbeli: az összes igeidő megismerése, alapvető használata; feltételes 3. típus, összetett mondatok,
jelzős szerkezetek
Szóbeli: Témák: the Europian Union/countries/nation, society and the government/clubs, societies, organisations/computers/mobile phones/law and punishment/behaviour/natural disasters/school, work/personality legyen képes a tanult témakörökben 3 percig önállóan beszélni; tudjon
részt venni szituációs feladatokban, tudjon egy korábban nem látott képről 2 percig önállóan beszélni.

12. ÉVFOLYAM
Írásbeli: A különböző nyelvtani szerkezetek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása
Szóbeli: Témák: airport/statistics/education/cultural entertainment/advertisements/election/democracy plans/science and technology legyen képes a tanult témakörökben 4 percig önállóan beszélni; tudjon részt venni szituációs feladatokban, tudjon egy korábban nem látott képről 3 percig
önállóan beszélni.
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6. NÉMET NYELV
9. ÉVFOLYAM
Írásbeli: Ismerje az alapvető nyelvtani szerkezeteket, szófajokat, a mondatalkotás szabályait, mondatfajtákat: (kijelentő, kérdő, felszólító mondat), kérdőszavakat, kötőszavakat.
Szóbeli: A tanult témakörökben legalább 1000-1200 szó aktív használata. A feltett kérdésekre egyszerűbb mondatokkal tudjon reagálni kérdéseket feltenni. Tudjon jórészt ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott szöveget elolvasni, benne fontos információt megtalálni,ismert struktúrák felhasználásával tényszerű, információt közvetítő szöveget írni.

10. ÉVFOLYAM
Írásbeli: Tudja a tanult nyelvtani szerkezeteket alkalmazni: Plusquamperfekt, cselekvő passzív szerkezet minden igeidőben, passzív szerkezet módbeli segédigével, állapot passzív mondatok, időhatározói mellékmondatok, Vonatkozói mellékmondatok.
Szóbeli: Legalább 2000 szó aktív használata a tanult témakörökben, a kommunikációs céloknak megfelelően. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 100-200 szavas szöveget legyen képes
globálisan és részleteiben megérteni, a lényegét kiemelni és azt közvetíteni, baráti levelet írni.

11. ÉVFOLYAM
Írásbeli: Tudja helyesen használni az összes igeidőt, összetett mondatok, jelzős szerkezeteket,
zu+Infinitives szerkezetek, feltételes mód jelen-múlt idő, óhajtó mondatokat. Jórészt ismert nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kb. 150 szavas szöveget képes globálisan és részleteiben megérteni, a
lényegét kiemelni.
Szóbeli: Legyen képes a tanult témakörökben 3 percig önállóan beszélni, tudjon részt venni szituációs feladatokban. Tudjon rövid hivatalos és baráti levelet írni figyelve a formai követelményekre.

12. ÉVFOLYAM
Írásbeli: Tudja a különböző nyelvtani szerkezetek helyes gyakorlati alkalmazását. Feltételezés módbeli segédigével, Futur II., függő beszéd. Kb. 200-250 szavas autentikus szöveget képes globálisan és
részleteiben megérteni, a lényegét kiemelni. Tudjon 100150 szavas szöveget önállóan alkotni. Tudja
gondolatait leírni hivatalos, baráti levél és esszé formájában.
Szóbeli: Legyen képes a tanult témakörökben 4 percig önállóan beszélni, tudjon részt venni szituációs feladatokban.
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7. OLASZ NYELV
9. ÉVFOLYAM
Nyelvtan: főnévek, melléknevek, személyes névmások, essere, avere, chiamarsi jelen idejű, alakjai,
határozott névelők, kiejtés szabályai, -are, -ere, -ire végű szabályos igék jelen idejű, ragozása, határozatlan névelők, -e-re végződő melléknevek, rendhagyó igék jelen idejű ragozása, modális segédigék
ragozása jelen időben (potere, volere, dovere), prepozíciók (egyszerű- és összetett alakjai), részes eset
(partitivo), c’é, ci sono, birtokos névmások, participio passato, passato prossimo (rendhagyó és szabályos igék alakjai), módbeli segédigék a passato prossimóban, futuro semplice, futuro composto és
használatuk, birtokos névmások (családtagoknál), quello, bello, volerci, metterci
Témakörök: bemutatkozás, üdvözlés, alapvető kérdések megismerkedésnél, tő- és sorszámnevek,
ismerkedés, egy személy külső - és belső tulajdonságainak leírása, Olaszország a térképen, szabadidő,
meghívás elfogadása illetve visszautasítása, cím megadása, elkérése, lakhely,lakás, a hét napjai, időpont
megadása, közlekedési eszközök, telefonálás, levélírás, bizonytalanság, kétség kifejezése, megköszönni valamint erre reagálni, hónapok, évszakok, e-mail / levél írása (baráti/hivatalos), időre vonatkozó kifejezések, rendelés leadása, étterem, bár, kávézó, az olaszok kedvelt szabadidős, tevékenységei,helyszínei, ünnepek Olaszországban, utazás, időjárás előrejelzés, a család és tagjai, olasz ételek,
preferenciák kifejezése, napi étkezések, mi, piace/mi piacciono, hol étkeznek és mit esznek az olaszok

10. ÉVFOLYAM
Nyelvtan: imperfetto (rendhagyó és szabályos igék alakjai), imperfetto használata, imperfetto és passato prossimo, trapassato prossimo és használata, pronomi diretti (nei tempi semplici e composti),
pronome partitivo (ne), ce l’ho, ce n’é, visszaható névmások (egyszerű - és összetett igeidőben, modális segédigékkel), forma impersonale, pronomi indiretti és pronomi diretti, (egyszerű- és összetett
igeidőben, modális segédigékkel), tegező felszólítás és tiltás (névmással, rendhagyó alakok), condizionale semplice és condizionale composto alakjai, használatuk
Témakörök: emlékek, szokások, egyetértés-, egyet nem értés kifejezése, a mozi nagyjai, bevásárlás,
üzletek, termékek, öröm/bánat kifejezése, jellegzetes olasz termékek, ruhák, színek, méretek, vélemény kikérése, az olasz divat, TV, programok, sajtó,
Indicazioni stradali, tanácsadás, feltételezés, az olasz modern zene

11. ÉVFOLYAM
Nyelvtan: pronomi combinati (összetett igeidőben), pronomi relativi, coloro, stare+gerundio, stare
per +infinito, összehasonlítás, superlativo assoluto, passato remoto (szabályos, rendhagyó alakok,
használata), trapassato remoto, congiuntivo presente, congiuntivo passato (képzése, használata), magázó felszólítás és tiltás (névmásokkal)
Témakörök: Olaszország oktatási intézményei, munkakeresés, állásinterjú, olasz közmondások, hivatások, az olasz gazdaság, városok összehasonlítása, szállodai szolgáltatások, utazás, nyaralás, legnagyobb olasz városok látnivalói, történelmi események, mese, Olaszország rövid történelme, egészséges, élet, stressz, sport, az olasz komolyzene, opera (híres olasz zeneszerzők és műveik)

12. ÉVFOLYAM
Nyelvtan: congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato (képzése, használata), periodo ipotetico
1.-2.-3. tipi, ci/ne, forma passiva, si passivante, discorso diretto, discorso indiretto, periodo ipotetico
nel discorso indiretto, gerundio semplice, gerundio composto, infinito presente, infinito passato, participio prensente, participio passato, parole alterate
Témakörök: város – vidék, ház/lakás vásárlása, kiadása, környezetvédelem, környezettudatosság,
ökoturizmus, feltételezés, technológia/eszközei, olasz tudósok, feltalálók, olasz művészeti ágak, olasz
közmondások, közömbösség, negatív élmények, problémák: drog, társadalmi gondok, diszkrimináció, sztereotípiák, a modern Olaszország helyzete és gondjai, olvasás, könyv, olvasmányok, horoszkóp, irodalom, az olasz irodalom rövid története
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8. KÉMIA
7. ÉVFOLYAM
Fizikai és kémiai tulajdonságok, gázok, folyadékok és szilárd anyagok, a halmazállapotváltozásokat
kísérő energiaváltozások. Energiaforrások, ásványi szenek, mesterséges szenek, a földgáz és a kőolaj,
megújuló energiaforrások. Az oldatok, az oldatok töménysége, kapcsolódó számítások. Az atomok
és elemek, az anyagmennyiség, az atom felépítése, az elektronfelhő szerkezete, az atomszerkezet és a
periódusos rendszer. Kémiai kötések, a kémiai reakció, reakcióegyenletek, kapcsolódó számítások.

8. ÉVFOLYAM
A nemesgázok, a hidrogén. Halogénelemek, a hidrogén-klorid. A VI. főcsoport, a víz, vizes oldatok
kémhatása, a hidrogén-peroxid, fontosabb kénvegyületek. Az V. főcsoport, az ammónia, a salétromsav, a foszforsav, a műtrágyák. A IV. főcsoport, fontosabb szénvegyületek, a szilícium és vegyületei.
A fémek általános jellemzése. Korrózió, korrózióvédelem. Az alkálifémek, az alkáliföldfémek, a természetes vizek keménysége, vízlágyítás. Az alumínium, alumíniumgyártás. A vas, vasgyártás. A rézcsoport és a cinkcsoport.

9. ÉVFOLYAM
Az atom felépítése, az elektronburok szerkezete. A kvantumszámok, az elektronhéjak kiépülése a
periódusos rendszer. Kapcsolódó számítások. Anyagi halmazok, halmazállapotok, Avogadro törvénye, számítások. Az oldatok, oldatkoncentrációk, számítások. Rácstípusok. Kolloidkémiai alapfogalmak. Hess tétele. A reakciósebesség, kémiai egyensúly. Sav-bázis reakciók, pH, számítások. Redoxi
reakciók. Galvánelemek, elektródpotenciál. Elektrolízis, Faraday törvényei, számítások.

10. ÉVFOLYAM
A szénatom vegyületképző sajátságai, a szénvegyületek csoportosítása. Az alkánok, a kőolaj és a földgáz. Kapcsolódó számítások. Az acetilén. Aromás szénhidrogének. Alkoholok, fenolok, éterek. Aldehidek, ketonok. Karbonsavak, észterek, gliceridek. Szappanok, mosószerek. Aminok, heterociklusos
vegyületek, amidok. Szénhidrátok, aminosavak, nukleinsavak. Műanyagok.
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9. BIOLÓGIA
7.

ÉVFOLYAM
A ökológiai rendszerek szabályozó folyamatai, az élőlény és környezete; az életközösségek szereveződése; táplálkozási kapcsolatok és szintek; anyagforgalom és energiaáramlás; az emberi tevékenység
hatása az életközösségekre; a Föld globális gondjai; lakóhelyünk környezeti problémái.
Távoli tájak életközösségei: a trópusi, a mérsékelt és a hideg övezet, a hegyvidékek, a tengerek és a
tengerpartok élővilága. Rendszer az élők világában, rendező elvek, rendszertani kategóriák: az élőlények országai.

8. ÉVFOLYAM
Az emberi test felépítése és működése. Szerveződési szintek; sejtjeink közös jellemzői; a szövetek
felépítése és funkciója. Az önfenntartó működések: a szervek felépítése és működése; kamaszkori
változásainak oka és következményei, sérülések, elváltozások. A nemi működés; az ember nemi élete;
terhesség és szülés; higiénia, a nemi úton terjedő betegségek megelőzése. Az idegrendszer felépítése
és működése; a szomatikus és a vegetatív idegrendszer felépítése és működése; reflexek; az idegrendszeri elváltozások, drogok, a hormonrendszer felépítése és működése; az ideg- és a hormonrendszer
kapcsolata.

10. ÉVFOLYAM
Alapfogalmak – rendszerezés, biológiai szerveződés. A vírusok, prokarióta élőlények: baktériumok és
kékbaktériumok. Az alacsonyabb rendű eukarióták. Az állatok testfelépítése, életműködései és a legfontosabb törzsei. Az állatok viselkedése. A növények teste és életműködései. A gombák teste és
életműködései, életmódjuk. A gombák gyakorlati jelentősége.

11. ÉVFOLYAM
A sejtek felépítése és életműködése. Az ember életműködései és az életműködések szabályozása. Az
önfenntartó működések (keringés, táplálkozás, légzés, kiválasztás) és azok egészségtani vonatkozásai.
A kültakaró és a mozgás, azok egészségtani vonatkozásai. Az életműködések szabályozása és egészségtani vonatkozásai Az ember szaporodása és egyedfejlődése, azok egészségtani vonatkozásai.

12. ÉVFOLYAM
Az öröklődés: alapfogalmak, az öröklődés szabályai, kapcsoltság, a genetikai kutatások jelentősége.
Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra. Az evolúció genetikai alapjai; a bioszféra evolúciója; az
ember evolúciója. Az élővilág és a környezet. A bioszféra; a biomok. A populációk és az életközösségek. Populációk és társulások. A bioszféra jelene és jövője.
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10. FÖLDRAJZ
7. ÉVFOLYAM
A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebbnagyobb egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól,
valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, országairól).
Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és törtvényszerűségeket. Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a
lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa
a saját magatartásukon is múlik.
Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések
végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus.
Információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek
kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. 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.

8. ÉVFOLYAM
Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok
természet- és társadalomföldrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségével.
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 társadalmigazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy regionális
folyamatokkal függenek össze.
Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális
problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legyenek képesek a társakkal való
együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább
gyarapítsák földrajzi ismereteiket.

9. ÉVFOLYAM
A környezet ábrázolása, csillagászati földrajzi ismeretek, a geoszférák földrajza (kőzetburok, levegőburok, vízburok), a földrajzi övezetesség

10. ÉVFOLYAM
Általános népesség-, település- és gazdaságföldrajz, a világgazdaság jellemzése, az Európai Unió regionális földrajza, Magyarország társadalmi – gazdasági jellemzői, globális problémák
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11. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
1. ÉVFOLYAM
Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a
környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely
és irány, felismerése, használatára.
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

2. ÉVFOLYAM
Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a
környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely
és irány, felismerése, használatára.
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

3. ÉVFOLYAM
Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése.
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.

4. ÉVFOLYAM
Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése.
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
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5. ÉVFOLYAM
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a vizuális
emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli
változások megjelenítése.
A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.
Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása különböző
alkotó jellegű tevékenység során.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések megfogalmazása.
Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során.
Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.
Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

6. ÉVFOLYAM
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a vizuális
emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli
változások megjelenítése.
A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.
Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása különböző
alkotó jellegű tevékenység során.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések megfogalmazása.
Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során.
Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.
Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

7. ÉVFOLYAM
Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során
adott célok kifejezése érdekében.
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű értelmezése.
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Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések megfogalmazása.
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során.
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek
felismerése.
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék és
nézői elvárás karaktere szerint.
Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

8. ÉVFOLYAM
Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során
adott célok kifejezése érdekében.
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű értelmezése.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések megfogalmazása.
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során.
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek
felismerése.
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék és
nézői elvárás karaktere szerint.
Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

9. ÉVFOLYAM
A tanuló legyen képes a tanult művészettörténeti korszakok festészetének, szobrászatának, építészetének összehasonlítására, következtetések levonására, műalkotások elemzésére. Tudjon tárgyakat, fogalmakat vizuálisan megjeleníteni, tudatos tervező munkát végezni. Testcsoportot legyen képes ábrázolni különféle térábrázolási konvencióban szabadkézzel és szerkesztéssel. Legyen jártas az akvarell,
tempera, grafit, toll, pasztell, montázs technikákban.
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10. ÉVFOLYAM
A tanuló ismerje a művészettörténeti korszakok jellemző alkotásait. Tudja azokat elemezni, összehasonlítani a történelmi háttér figyelembe vételével. Legyen képes a művészeti ágak lényeges vonásainak
megfogalmazására. Ismerje a korszakok kiemelkedő alkotóit, műveit. Tudjon értelmezni tárlaton látott alkotást. Jártas legyen a térábrázolási konvenciók alkalmazásában. Tudjon tárgyat, teret tervezni
forma és funkció figyelembe vételével.

BUDAPESTI MONTESSORI ÁTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZOIUM

1203 Budapest, Kálmán utca 15.

45

1. SZ. MELLÉKLET: AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI ÉS ÉVFOLYAMONKÉNTI
KÖVETELMÉNYEI

12. MOZGÓKÉP ÉS MÉDIA ISMERETEK
8. ÉVFOLYAM
A tanuló legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival. Az ábrázolás megismert
eszközeit a mozgóképi szövegek értelmezése során alkalmazni is tudja. Képes a technikai reprodukció
és a személyes közlés elhatárolására, a beállítások és a jelenetek elkülönítésére, leírására és értelmezésére. Az egyes mozgóképi szövegeket tudja elkülöníteni a valóság ábrázolásához való viszonyuk szerint: tudjon különbséget tenni, pl. a dokumentumfilm és a játékfilm között. Az életkorának megfelelő
szinten képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok
rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre. Tudjon érvelni olyan vitában, amely a médiaszövegek (pl.
reklám, hírműsor) valóságtartalmáról folynak. A mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során is alkalmazni tudja.

11. ÉVFOLYAM
A tanuló tudatosan elemezze a média szerepét. Tudja a médiumokat kifejező eszközeik alapján csoportosítani. Ismerje a filmes formanyelvet, és alkalmazza elemzéskor. Legyen képes a televízió működését, műsortípusait, a hír, a reklám szerepét értelmezni. Tudja a csatornákat összehasonlítani. Ismerje a médiatörvény lényegesebb pontjait. Képes legyen kreatív (képről történet, forgatókönyv, tanulmányrajz, illusztráció, újságcikk) alkotó munkára.

12. ÉVFOLYAM
A tanuló legyen képes megfogalmazni a média társadalmi szerepét. Ismerje fel és alkalmazza a mozgóképnyelv kifejező eszközeit. Tudja rendszerezni a mozgóképi szövegeket különböző szempontok
alapján. Ismerje fel a szerzői és műfaji filmeket, a műfaji sajátosságokat. Ismerje a filmtörténetet.
Találjon összefüggést a filmstílus és a társadalom között. Képes legyen kreatív (képről történet, forgatókönyv, tanulmányrajz, illusztráció, újságcikk) alkotó munkára.
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13. INFORMATIKA
5. ÉVFOLYAM
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
•

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni;
• legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;
• ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;
• tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;
• tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;
• ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;
• tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;
• segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;
• tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának
szabályait;
• ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
•
•

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni;
ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat
• ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
• tudjon adatokat táblázatba rendezni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
• legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
• ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
• legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
• a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
• legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
• legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;
• legyen képes a találatok értelmezésére;
• legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
• ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;
• ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
• ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
•

– a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni

6. ÉVFOLYAM
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
•
•
•

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni;
ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;
segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;
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•

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának
szabályait;
• ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
•
•
•

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni;
tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni;
ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat;
• használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;
• ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni;
• segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat,
• tudjon különféle adatbázisokban keresni;
• ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
• legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
• ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
• képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;
• tudjon egyszerű programot készíteni;
• legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
• a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
• legyen képes a találatok értelmezésére;
• legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;
• legyen képes az interneten talált információk mentésére;
• ismerje a netikett szabályait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
• ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
• szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
•
•
•

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;
konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges
információkat;
el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.

7. ÉVFOLYAM
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
•
•

ismerjen meg különböző informatikai környezeteket;
ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
• tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit;
• ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;
• önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
•
•

tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;
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• tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni;
• tudjon bemutatót készíteni;
• tudjon egyszerű táblázatot létrehozni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
• ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;
• ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
• tudjon kódolni algoritmusokat;
• legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
• legyen képes megkeresni a kívánt információt;
• legyen képes az információ értékelésére;
• használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
• ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
• ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
• ismerjen megbízható információforrásokat;
• legyen képes értékelni az információ hitelességét.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
•
•

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz;
képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás).

8. ÉVFOLYAM
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
•

ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes
tenni a függőség kialakulása ellen;
• ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;
• önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
•

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;
• tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; – ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;
• tudjon bemutatót készíteni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
• lássa át a problémamegoldás folyamatát;
• tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
• ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;
• legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
• legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
• tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
•
•

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;

BUDAPESTI MONTESSORI ÁTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZOIUM

1203 Budapest, Kálmán utca 15.

49

1. SZ. MELLÉKLET: AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI ÉS ÉVFOLYAMONKÉNTI
KÖVETELMÉNYEI

•

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit;
• ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;
• legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
•
•

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;
egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani.

9. ÉVFOLYAM
•
•
•
•

Szövegszerkesztés
Egyszerű, egyoldalas feladat elkészítése. (oldal -, karakter-, és bekezdésformázás)
Weblapszerkesztés
Több oldalas feladat elkészítése. (középszintű érettségi feladatsorból)

10. ÉVFOLYAM
•
•
•
•

Szövegszerkesztés
Több oldalas feladat elkészítése. (középszintű érettségi feladatsorból)
Weblapszerkesztés
Több oldalas feladat elkészítése. (középszintű érettségi feladatsorból)
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14. ÉNEK-ZENE
1. ÉVFOLYAM
Megfelelő számú dal önálló és csoportos éneklése. Énekelt dalok ritmuskísérete mozgással. Dalok
mondókák ritmusának felismerése, és megfelelő ritmushasználat improvizációval, ritmusírás, -olvasás. Különböző hangkészletű dalok éneklése, iá szó mi hangkészletűek szolmizálása.
Vokális és hangszeres hangszínek felismerése.
Zenei hangulatok jellemzése.
Emberi hangfajták megkülönböztetése, megismerése hangzás alapján.
A tanulók 30 gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–c””” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat
rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. Kreatívan részt vesznek a generatív
játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást.
A 2/4 metrumot helyesen hangsúlyozzák.(Képesek ezt egyszerű tánclépésekkel érzékeltetni.)
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas kotta). A
megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg
csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek.
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek,
melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott
zeneműveket.

2. ÉVFOLYAM
Megfelelő számú (30) dal önálló és csoportos éneklése. Énekelt dalok ritmuskísérete mozgással. Dalok mondókák ritmusának felismerése, és megfelelő ritmushasználat improvizációval, ritmusírás, olvasás. Különböző hangkészletű dalok éneklése és szolmizálása. Vokális és hangszeres hangszínek
felismerése.
Zenei hangulatok jellemzése.
Emberi hangfajták megkülönböztetése, megismerése hangzás alapján.
A tanulók 30 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–d”
hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az
új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni.
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják
a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák.(Képes ezekt
egyszerű tánclépésekkel érzékeltetni.)
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas kotta). A
megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg
csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek.
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek,
melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott
zeneműveket.

3. ÉVFOLYAM
Könnyű többszólamú dalok éneklése.
Rövid zenei részletet figyelemmel követése, megadott szempontok alapján.
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Tanári irányítással ritmus- és dallammotívumok visszaidézése (utóritmizálás és szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás).
20 magyar dal (pl. 15 népdal, 5 műdal) és 5 más nyelvű éneklése emlékezetből.
Karakteres zenei szemelvények felismerése
A tanulók 30 dalt (20népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan
bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek változatos dinamikával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd
szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, egyszerű kétszólamú zenei anyag, kánon). Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek
ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkotni. A 2/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A tanult szolmizációs hangokból dallamfordulatokat improvizálnak,
kérdés-felelet jellegű formaegységeket alkotnak a tanult dalok hangkészlete alapján lalázva vagy szolmizálva is.
A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik kottaképről (kézjel,
betűkotta, vonalrendszer). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik.
Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. A harmadik évfolyam
végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék
és zeneértés egyre árnyaltabbá válik.

4. ÉVFOLYAM
Könnyű többszólamú dalok éneklése.
Rövid zenei részletet figyelemmel követése, megadott szempontok alapján.
Tanári irányítással ritmus- és dallammotívumok visszaidézése (utóritmizálás és szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás).
20 magyar dal (pl. 15 népdal, 5 műdal) és 10 más nyelvű éneklése emlékezetből.
Karakteres zenei szemelvények felismerése.A tanulók 60 dalt (40 népzenei és 20 műzenei szemelvény)
el tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek
változatos dinamikával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről
vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük
fejlődik (ritmus osztinátó, egyszerű kétszólamú zenei anyag, kánon).
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt, ritmussort
és több szólamban ritmus kompozíciót alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A tanult szolmizációs hangokból dallamfordulatokat improvizálnak, kérdés-felelet jellegű formaegységeket alkotnak a tanult dalok hangkészlete alapján lalázva vagy szolmizálva is.
A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik kottaképről (kézjel,
betűkotta, vonalrendszer). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik.
Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. A negyedik évfolyam
végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék
és zeneértés egyre árnyaltabbá válik.
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5. ÉVFOLYAM
Az énekes anyagból 5 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, formai megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle
stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték.

6. ÉVFOLYAM
Az énekes anyagból 5 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle
stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték.

7. ÉVFOLYAM
Az énekes anyagból 7 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik,
többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könynyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.

8. ÉVFOLYAM
Az énekes anyagból 8 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik,
többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könynyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.

9. ÉVFOLYAM
•
•
•
•

Őskor, ókor és középkor zenéje
Zenei korszakok jellemzői (Reneszánsz, Barokk, Bécsi klasszika, Romantikus, XX. sz. és a
kortárs zene)
Népzene stílusjegyei
Zeneelmélet (ritmusértékek, előjegyzések, hangnemek és hangközök)
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10. ÉVFOLYAM
•
•
•

zenetörténeti korszakok általános jellemzése
tanult zeneszerzők és főbb műveik megnevezése
társművészeti kapcsolódások felvázolása
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15. TESTNEVELÉS
Az osztályozó vizsga képességszintjeinek követelményei különbözőek fiúk és leányok számára. Minden évfolyamon teljesíteni kell: 30m-es futás, 60m-es futás, 1200m-es futás, medicinlabda dobás, karhajlítás, 4 perces felülés, helyből távolugrás, magasugrás, távolugrás, kislabdahajítás.

1.

ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•
•

Alakzatok felvétele önállóan.
A gimnasztikai feladatok teljesítése ütemtartással.
Az alapvető mozgáskészségek végrehajtása önállóan, utasításra.
Az alapvető mozgáskészségek pontos végrehajtása.
A labdás gyakorlatok pontos végrehajtása.
A sporttevékenységekben való aktív részvétel.
Ritmusérzék további fejlesztése, lépéskombinációk elsajátítása.

2. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•
•

Járás ütemtartással. Az egyszerűbb tornaelemek elsajátítása.
Legyen képes utasításra végrehajtani a már tanult tartásos és mozgásos elemeket kéziszerrel
is.
A kitartó, gyors, játékos futásgyakorlatok, indulások ismerete. A kötélhajtás pontos végrehajtása. Tudjon célba dobni és javuljon teljesítménye a távolba dobásoknál. Alakuljon ki az egyenes dobás hajító mozdulata.
A szökdelés, felugrás, talajra érkezés elsajátítása.
Biztonságos labdavezetés.
Egészséges versenyszellem, élményszerzés.
A sporttevékenységekben való aktív részvétel.

3. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•
•

Néhány határozott alapformájú szabadgyakorlat összekötése.
A szabad és kéziszergyakorlatok biztonságos végrehajtása.
Legyen képes járásokat, futásokat végezni, különböző feladatokkal futni. Tudja dobás erejét
szabályozni. A hajító mozgást hajtsa végre 8-10 méteres távolságból.
Nehezített feladatokkal is tudjon megtanult gyakorlatokat alkalmazni.
Biztonsággal tudjon labdát elfogni, továbbítani.
Szabályok betartása, balesetvédelem.
A sporttevékenységekben való aktív részvétel.

4. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•
•

Az alakzatok felvétele és gyors változtatása a reprodukálás szintjén.
A gimnasztikai feladatok pontos végrehajtása a pedagógus utasításainak megfelelően.
Tudja szabályozni járását, futását a változó feltételeknek megfelelően. A helyből és nekifutással történő ugrások összerendezett végrehajtása.
Tudja a támasz-, függő-és egyensúlygyakorlatokat változó feltételek mellett biztonságosan
elvégezni.
Labdavezetés és átadása az utasításnak megfelelően legyen pontos és biztonságos.
Egészséges versenyszellem, élményszerzés. Balesetvédelem.
A sport tevékenységekben való aktív részvétel.

5. ÉVFOLYAM
Torna
•

tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani;
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•

gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, terpeszállásból
terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba;
• mérlegállás 3 mp-ig;
• tarkóállás 3mp-ig
• kézen átfordulás oldalra (cigánykerék)
• fellendülés kézenállásba bordásfalnál
• tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani;
Atlétika
•

ismerje a futó-, ugróiskola alapvető gyakorlatait ( galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, futás
sarok- és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugrószökdelés )
• ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!)
• ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét;
• tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m)
• tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva,
majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását;
• sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel segítségével;
Teljesítendő szintek:
• 60m-es síkfutás: fiúknál 11,1mp; lányoknál 11,7mp
• 400m-es síkfutás fiúknál 1:40mp; lányoknál 1:50mp
• Cooper futás fiúknál 1920m; lányoknál 1760m
Kosárlabda
•
•
•
•
•

ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait;
megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás;
kétkezes mellső, felső átadások;
fektetett dobás egy leütésből;
szlalom labdavezetés helyes technikával

6. ÉVFOLYAM
Torna
•
•

tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani;
gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, terpeszállásból
terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba;
• repülő gurulóátfordulás;
• mérlegállás 3 mp-ig;
• tarkóállás 3mp-ig
• kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) fellendülés kézenállásba bordásfalnál
• zsugorfejenállás ill. fejenállás bordásfalnál;
• tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani;
Atlétika
•
•
•
•

ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, futás
sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés)
ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!)
ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét;
tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m)
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•

tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva,
majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását;
• sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel segítségével;
Teljesítendő szintek:
• 60m-es síkfutás: fiúknál 10,7mp; lányoknál 11,2mp
• 400m-es síkfutás fiúknál 1:35mp; lányoknál 1:45mp
• Cooper futás fiúknál 1940m; lányoknál 1770m
Kosárlabda
•
•
•
•
•

ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait;
megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás;
átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás);
folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labdavezetés)
fektetett dobás végrehajtása labdavezetésből;

7. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•

Kézilabda: labdavezetés, átadás, kitámasztás, felugrásos kapuralövés
Torna: talaj: gurulóátfordulás (előre-hátra), terpesz (előre -hátra), tarkóállás, fejállás
szekrényugrás: guggolóátugrás 4 részes szekrényen,
Atlétika: távolugrás, kislabdahajítás, 60m-es futás,
Kötélmászás.

8. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•

Kézilabda: labdavezetés, átadások, kitámasztás, felugrásos kapuralövés,büntetődobás
Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás,
szekrényugrás: guggolóátugrás 4 részes szekrényen,
Atlétika: magasugrás lépőtechnika, kislabdahajítás 3-as lépésritmusban, 60m-es futás, – Kötélmászás.
Kosárlabda: elindulás, megállás, felvételi pályán labdavezetés.
Röplabda: kosár-alkarérintés, érintések kör közepén állva, nem léphet ki a körből.

9. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•

Kosárlabda: elindulás, megállás, felvételi pályán labdavezetés.
Röplabda: kosár-alkarérintés, érintések kör közepén állva, nem léphet ki a körből.
Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállás
szekrényugrás: guggolóátugrás 4-5 részes szekrényen keresztben,
Atlétika: magasugrás lépő vagy hasmánt technika vagy távolugrás, kislabdahajítás 5-ös lépésritmusban, 60m-es futás vagy 2000m-es futás.
Kötélmászás

10. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•

Kosárlabda: önindítás, jobb – baloldalról fektetett dobás,
Röplabda: alsó nyitás, felső nyitás, páros gyakorlatok
Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállás, tigrisbukfenc –
szekrényugrás: guggolóátugrás 4-5 részes szekrényen keresztben
Atlétika: távolugrás guggolótechnika, kislabdahajítás 5-ös lépésritmusban, 60m-es futás vagy
2000m-es futás.
Kötélmászás, fiúknak függeszkedve.
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11. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•

48 ütemű gimnasztika, kötélmászás leányoknak, függeszkedés fiúknak.
Kézilabda: labdavezetés, átadások, kitámasztásos kapuralövés, falrapassz, kapura lövés –
Labdarúgás: labdavezetés, dekázás, kapura lövés
Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállás, tigrisbukfenc, cigánykerék
szekrényugrás: guggolóátugrás 5 részes szekrényen keresztben leányoknak, fiúknak hosszában
Atlétika: magasugrás vagy távolugrás tetszés szerinti technika, kislabdahajítás vagy súlylökés,
60m-es futás vagy 2000m-es futás.

12. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•

48 ütemű gimnasztika, kötélmászás leányoknak, függeszkedés fiúknak.
Kézilabda: labdavezetés, átadások, kitámasztásos kapuralövés, falrapassz, kapura lövés, átlövés, húzás
Labdarúgás: labdavezetés, dekázás, kapura loves, átadás, kezelés,
Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállás, tigrisbukfenc, cigánykerék, fejen átfordulás,
szekrényugrás: guggolóátugrás 5 részes szekrényen keresztben leányoknak, fiúknak hosszában terpeszátugrás
Atlétika: magasugrás vagy távolugrás tetszés szerinti technika, kislabdahajítás vagy súlylökés,
60m-es futás vagy 2000m-es futás.
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16. GAZDASÁGI ALAPISMERETEK
7.

NÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•

Szűkösség fogalma és szerepe a család és egy ország gazdálkodásában
Családok gazdasági funkciói és kapcsolatai a többi gazdasági szereplővel
Alternatív megoldások mérlegelése
Háztartások legfontosabb erőforrása, bevételei, kiadási csoportjai, egyszerű családi költségvetés összeállítása és vezetése
Tudatos vásárlás, a fenntarthatóságot biztosító szempontok
Családi költségvetés, a megtakarítás és hitelfelvétel összefüggése, egymásra hatása

8. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•
•

Piacgazdaság működésének alapelvei, legfontosabb szereplőinek kapcsolatrendszere
Piac fogalma, szerepe és működése
Verseny fogalma
Pénz fogalma, legfontosabb funkciói, nemzetközi formái
Gazdasági szereplők: a vállalatok, a háztartások, az állam és az önkormányzatok, a pénzügyi
közvetítők, a civil szerveződések működése és kapcsolataik
Export és az import fogalma
Állam feladatai, költségvetése.

9. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•
•

A nemzetgazdaság szereplőinek (háztartások, vállalatok, állam, pénzügyi közvetítők) sajátos
feladatai és kapcsolatrendszerük
Főbb pénztörténeti korszakok, a mai modern pénz lényege, formái és funkciói
Árfolyamváltozás hatása a jövedelmezőségre
Infláció gazdasági hatása
Háztartások bevételtípusai
Fenntarthatóság, a háztartások és saját vásárlási, fogyasztási, pénzügyi tevékenységben
Korszerű, készpénz nélküli fizetési technikák

10. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vállalatok, vállalkozók, a vállalkozói és alkalmazotti személyiségjegyek összehasonlítása
Vállalkozási formák
Pénzügyi közvetítők
Állam gazdasági szerepvállalása
Részvény, illetve kötvény kibocsátás
Tőzsde gazdasági szerepe, tőzsdei ügyletek
Fogyasztóvédelem
A magyar nyugdíjrendszer lényege
Bankrendszer

11. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•
•

Piacgazdaság működése, szereplőinek kapcsolata
Globális világgazdaság és világpiac
Multinacionális vállalatok
Az állam gazdálkodása
Gazdasági válságok
Versenyszabályozás
Pénzügyi intézményrendszer Magyarországon
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12. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•

Fogyasztóvédelem
Adónemek, adóbevallás
Európai Unió, Euró és Magyarország
Vállalkozások formái, működésük, költségvetésük
Diákhitel
Munkavállalás feltételei
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17. KÖRNYEZETISMERET
1.

ÉVFOLYAM
Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése.
Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása.
Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása.
Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése. Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása
életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.
Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és
természetes anyagok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése.
Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. Az
eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára

2. ÉVFOLYAM
Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése.
Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása.
Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása.
Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése. Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása
életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.
Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és
természetes anyagok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése.
Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. Az
eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára

3. ÉVFOLYAM
Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés
érdekében, a betegségek elkerülésére.
Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben.
A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű
kísérleti tanulmányozására.
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények
csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint.
Egy természetes életközösség bemutatása.
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete.
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a problémák megoldásában
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4. ÉVFOLYAM
Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés
érdekében, a betegségek elkerülésére.
Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben.
A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű
kísérleti tanulmányozására.
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények
csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint.
Egy természetes életközösség bemutatása.
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete.
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a problémák megoldásában
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18. HON- ÉS NÉPISMERET
5. ÉVFOLYAM
A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A tanulási folyamatban kialakul az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk.
Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat.

6. ÉVFOLYAM
Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles nap,
ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.
Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a tanulók számára, hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a
gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus kapcsolatban az ember a természettel.
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19. TERMÉSZETISMERET
5. ÉVFOLYAM
Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. Tudatosuljanak
az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere.
Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában
kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és
segítőkész.
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezetéletmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni.

6. ÉVFOLYAM
A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét,
használja fel az információszerzés folyamatában.
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és
energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható
fejlődéshez.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen
képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.
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20. ETIKA
11. ÉVFOLYAM
Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos ismeretszerzési és -feldolgozási képességek
fejlődése. Életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző forrásokból ismeretek összegyűjtésére, osztályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból következtetések
levonására.
Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét legyen képes kifejezni,
mások megnyilatkozását legyen képes értelmezni.
Legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári jogokkal és kötelességekkel. Legyen képes erkölcsi értékeket felismerni, tudjon különbséget tenni a jó és rossz, az igaz és
hamis, valamint a szép és a rút között.

BUDAPESTI MONTESSORI ÁTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZOIUM

1203 Budapest, Kálmán utca 15.

65

1. SZ. MELLÉKLET: AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI ÉS ÉVFOLYAMONKÉNTI
KÖVETELMÉNYEI

21. TECHNIKA
5. ÉVFOLYAM
Egyszerű, mindennapi technikai rendszerek azonosítása. Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának okaival és szükségességével. A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása, tömegkommunikációs eszközök kezelése. Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása (egyszerű tervek
és vázlatrajzok készítése). Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal. Egyszerű
műszaki rajzok leolvasása (méret, elrendezés).
A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak alkalmazása. A családi munkamegosztás felismerése, a házi és ház körüli munkák gyakorlása. A szükséges
eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. Környezetkímélő magatartás megismerése.

6. ÉVFOLYAM
Az információtárolás és továbbítás eszközeinek használata. Alapáramkörök és logikai áramkörök
megkülönböztetés jelképes rajz alapján. A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításukhoz
szükséges szerszámok és gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata. Egyszerű szerkezetek szerelése. Egyszerű műszaki rajzok használata. Egyszerű háztartási munkák gyakorlati végzése

7. ÉVFOLYAM
Információs rendszerek és csatornák, ill. egyszerű érzékelők működésének megismerése konkrét példákon. Egy konkrét egyszerű gyártási folyamat bemutatása. Az erőműtípusok egyszerű összehasonlítása. Az alternatív energiaforrások és a környezetkímélő technológiák áttekintése. Gépek működésének bemutatása vázlatrajzon. Az egyszerű háztartási gépek használata. Korszerű ételsor önálló összeállítása. Az infrastruktúra elemeinek fölismerése. A különféle varrásmódok használata. Jelentős magyar és külföldi találmányok és feltalálok azonosítása.

8. ÉVFOLYAM
Otthon és az iskolában található audiovizuális eszközök biztonságos, szakszerű, önálló kezelése. .A
villamos áram útjának ismerete az erőműtől a fogyasztókig. A lakás villamos berendezéseinek ismerete
és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelemi ismeretek Vezérlések, szabályozások
működésének megismerése, áramkörök készítése. A szelektív hulladékgyűjtés feltételrendszerének és
szükségszerűségének megismerése. A fenntartható fejlődés problémájának megismerése.
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22. EGÉSZSÉGTAN
7. ÉVFOLYAM
Tájak és életközösségek: a hazai és a távoli tájak életközösségeinek elhelyezkedése, életfeltételei, meghatározó szerepük az élőlények elterjedésében; a jellemző fajok sajátosságai; az élőlények szervezeti
felépítésének és életmódjának összefüggései.
Az életközösségek általános jellemzői: a táplálékláncok törvényszerűségei és szerepe; anyagforgalom
és energiaáramlás; az élőlények és élőhelyek védelme, élő és élettelen, továbbá élő és élő közötti kölcsönhatások; a bioszféra (mint állandóan változó nyitott rendszer) törvényszerűségei; természetes és
mesterséges életközösségek hasonlóságai és különbségei, hazánk nemzeti parkjai és szerepük.

8. ÉVFOLYAM
Az állatok és növények teste és életműködése: az élőlények teste egységes egész, részei összehangoltan
működnek; a növények és állatok testfelépítése, a felépítés és működés összefüggései; felépítő és lebontó folyamatok.
Az ember szervezete és egészsége: az emberi test felépítése és működése; egészségének megőrzése.
Az öröklődés alapjai: az örökítő anyag tulajdonságai, változásai és annak következményei; a geno- és
fenotípus összefüggései; az öröklődés törvényei.
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23. DRÁMA ÉS TÁNC
9. ÉVFOLYAM
Az összetett drámai konvenciók alkalmazása a csoportos improvizációkban. A legfontosabb színházi
műfajok és stílusok ismerete, felismerése. A legfontosabb színházi és drámai fogalmak ismerete. Részvétel improvizációban. Részvétel legalább mozgásetűd létrehozásában.
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24. FILOZÓFIA
12. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•

Ókori görög filozófia
Középkori keresztény filozófia
Kora újkori szellemiség (reneszánsz, empirizmus, racionalizmus)
17-19. század eszméi, világképe
20. század és jelenkor ideológiai rendszerei
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25. MŰVÉSZETI ISMERETEK
11. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•

Lírai absztrakció
Op Art
Kinetika
Konceptuális művészet
Pop Art – Combine painting

12. ÉVFOLYAM
•
•
•
•
•
•

Hiperrealizmus
Performance
Fluxus
Politikunst
Mail art
Transzavantgárd

BUDAPESTI MONTESSORI ÁTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZOIUM

1203 Budapest, Kálmán utca 15.

70

