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I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS
SZABÁLYOK
1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya, az iskola belső életét szabályozza.
Megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendben foglaltak biztosítják az iskola törvényes működését, az iskolai nevelésoktatás zavartalan megvalósítását és a tanulók kiegyensúlyozott iskolai közösségi életét.
2. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény más
alkalmazottaira, valamint a szülőkre (gondviselőkre), akik a gyermekek törvényes
képviselőjeként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.
3. A házirend hatályos az iskola területén, (az intézménybe érkezéstől az onnan való
távozásig) illetve a tanítási időn és az iskolán kívüli a pedagógiai programban
meghatározott, az iskola által szervezett rendezvényekre, programokra.
4. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (2. pontban felsoroltak) meg
kell ismernie. A házirend elfogadását, módosítását követően egy-egy példányát a
mellékleteivel együtt a diákönkormányzatnak és a szülői szervezetnek át kell adni. A
házirend egy-egy példányát ki kell függeszteni az iskola nevelői szobájában,
könyvtárában, a portán illetve meg kell jeleníteni az iskola honlapján.
5. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az
iskolába történő beiratkozáskor a tanulónak vagy szülőjének elolvasásra át kell adni.
6. A házirend azon rendelkezéseit, melyek változtatásra kerültek, vagy a napi munkát
érintik, illetve betartásuk gyakran problémát okoz, minden tanév elején az
osztályfőnöknek meg kell ismertetni a tanulókkal osztályfőnöki órákon, a szülőkkel szülői
értekezleten, valamint fel kell hívnia a figyelmet a honlapról történő teljes házirend
elolvasására.
7. A házirend módosítására a tanulók nagyobb közössége, a pedagógusok, a szülői
szervezet tagjai, írásban tehetnek javaslatot a diákönkormányzatnál vagy az iskola
igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt.
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II. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK
1. A tanulók általános jogai:
2011. évi CXC törvény Nemzeti Köznevelésről 46. §-a tartalmazza. Az alábbiakban
felsoroltak jogaid gyakorlását tartalmazzák:
1.1. Iskolánkban a diákönkormányzati véleményezési jog szempontjából a tanulók
nagyobb közösségének az osztályközösség minősül.
1.2. Szüleid kérésére igénybe veheted a napközit (alsó tagozaton) és a tanulószobát
(felső tagozaton).
1.3. Az iskola korrepetálást, egyéni, vagy kiscsoportos felzárkóztatást, középiskolai
felkészítőt, szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat és sportfoglalkozásokat
biztosít számodra.
1.4. A választható tantárgyakról, foglalkozásokról tanév végén, de legkésőbb
szeptember 15-ig tájékoztatást kapsz. Ha ezekre a foglalkozásokra jelentkeztél, utána a
részvételed kötelező. Az iskola nem tudja számodra lehetővé tenni a pedagógus
kiválasztását.
1.5. Jogod van részt venni az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, az
iskola kulturális életében, a tanulmányi és sportversenyeken. Ezek időpontját az iskola
munkaterve vagy a DÖK faliújság tartalmazza, illetve hangosbemondón keresztül vagy
osztályfőnöködtől értesülhetsz róla.
1.6. Jogod van elvárni, hogy az iskola biztosítsa testi épségednek megóvását és erkölcsi
védelmedet az iskolába való belépésedtől egészen az intézmény elhagyásáig, valamint
az iskola által szervezett programokon.
1.7. Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban. A hittanórák időpontjáról,
helyszínéről a felekezetek képviselőinek hirdetéseiből értesülhetsz.
1.8. Az iskolában rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülsz. A
szűrővizsgálatok tárgyáról és időpontjáról az iskolai védőnő illetve osztályfőnököd előre
tájékoztat. A szűrővizsgálatokon kötelező megjelenned.
1.9. Családodnak anyagi vagy szociális helyzetétől függően, illetve tartós betegséged,
vagy sajátos nevelési igényed esetén ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban,
étkezésben részesülhetsz. Ennek feltételeiről, szabályairól, az igénylés rendjéről
részletesen az iskola gyermekvédelmi felelősétől kaphattok szüleiddel együtt
felvilágosítást.
1.10 Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti a gyermeki jogok
érvényesítését, a gyermekek védelmét, tanulmányi munkájuk, szociális problémáik
megsegítését, a veszélyeztetettségük elkerülését és megszüntetését, a pedagógusok és
a szülők együttműködését. Fogadóideje az iskola bejáratánál, az iskola honlapján és a
hirdetőtáblán megtalálható.
1.10. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, akkor fordulj bizalommal osztályfőnöködhöz,
a DÖK-öt segítő tanárhoz, gyermekvédelmi felelőshöz vagy az iskola igazgatójához.
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1.11. Jogaid gyakorlásához szükséges információkhoz az alábbiakon keresztül juthatsz:


osztályfőnököd



gyermekvédelmi felelős



DÖK (ülés, faliújság)



iskolagyűlés



szüleid (szülői értekezlet, fogadóóra után).

1.12. Részt vehetsz személyesen vagy képviselőd útján a téged érintő kérdések,
döntések meghozatalában. Ennek érdekében működik a DÖK, melynek részletes
szabályait a DÖK SZMSZ-e tartalmazza.
Intézményünkben a felső tagozatos tanulók minden osztályból 2-2 tagot delegálnak
szavazással a Diákönkormányzatba (továbbiakban DÖK). Ezek a tagok képviselik az
osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az őket érintő fontos kérdésekről, társaik
véleményének kikérése után gyakorolják a véleményezési jogot és vezetőt választanak
maguk közül, aki kapcsolatot tart a város többi iskolájának diákönkormányzati
szervezetével, valamint részt vesz a városi diákparlamenten.
A DÖK akkor határozatképes, ha jelen van a delegált tanulók 50+1 százaléka.
A diákönkormányzat részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében,
önálló programokat szervezhet.
A diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt,
melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt.
A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő igazgatói, nevelőtestületi döntések
előkészítő szakaszában ki kell kérni a DÖK véleményét.
1.13. Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz


osztályfőnöki órán



osztályképviselőn keresztül a DÖK-ben



diákközgyűlésen

olyan módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát.
1.14. Az iskolai életet érintő témákban kulturáltan kérdéseket intézhetsz az intézmény
vezetőjéhez, az Szülői Szervezethez írásban vagy szóban a havi DÖK
megbeszéléseken, melyeket a DÖK-öt segítő pedagógus juttat el a címzetthez.
Kérdéseidre legkésőbb 30 napon belül választ kapsz az illetékes személytől vagy
szervezettől.
A közérdekű kérdésekre az iskolarádión keresztül kaphatsz választ.

Iskolánkban évente legalább egy alkalommal diákparlamentet vagy diákgyűlést
tartunk, ahol a DÖK tájékoztat az előző időszak munkájáról, a gyermeki és tanulói
jogok érvényesítéséről, a házirend végrehajtásának tapasztalatairól.
1.15. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről is bármikor tájékoztatást kaphatsz
osztályfőnöködtől vagy szaktanárodtól.
1.16. Kérheted szüleiddel együtt érdemjegyeid megismerését, felülvizsgálatát, ha az
törvénysértő módon vagy a pedagógiai programban lefektetett elvekkel ellentétes. Ilyen
irányú kérésedet szóban az igazgatói fogadóórán vagy írásban kell jelezned.
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1.17. Az iskola könyvtárát, számítógépes termét, sportlétesítményeit, tornatermét,
sportudvarát, a Dózsa György Általános Iskola játszóterét térítésmentesen használhatod
a tanítási időben vagy az egyéb foglalkozások ideje alatt. Bizonyos helyiségek
használati rendje a termek falán, ajtaján van kifüggesztve.
1.18. Példamutató magatartásodért, jó tanulmányi munkádért, közösségi
tevékenységedért, versenyeken, vetélkedőkön való eredményességedért, részvételedért
dicséretben, jutalomban részesülhetsz. Ezek odaítéléséről az osztályfőnök, a szaktanár,
a DÖK, az igazgató, ill. a nevelőtestület dönt.

2. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával
kapcsolatos eljárási kérdések
Az első osztályba való beíratáskor a szülők a választhatnak az iskola által meghirdetett
képzési formák közül. Indokolt esetben az osztály, a csoport létszámának túllépése
esetén az igazgató joga dönteni a szülők kérésének, a csoport összetételének, esetleges
szakértői vélemények figyelembe vételével.
Indokolt esetben igazgatói döntés alapján a létszámadatokat, a képzési programot,
idegen nyelvet figyelembe véve lehetőséget adunk az átjárhatóságra az iskolán belül.
Iskolánk személyi feltételei nem teszik lehetővé a pedagógusválasztást, viszont
szabadon dönthetnek arról, melyik szakkörben szeretnétek tevékenykedni. A tanítók és
tanárok a tanév elején szeptember 15-ig meghirdetik szakkörüket, melyre az
osztályfőnöknél írásban jelentkezhetnek szülői engedéllyel.
3. A diákkörök létrehozásának rendje
Iskolánk tanulói csatlakozhatnak olyan gyermekszervezetekhez, ifjúsági szervezetekhez,
amelyek nem tartoznak semmilyen politikai párthoz vagy párt alapszabálya szerint
kötődő ifjúsági szervezethez. A diákkörök létrehozásának feltétele, hogy létszáma
minimum 50 fő legyen, tevékenysége illeszkedjen az iskola Pedagógiai programjához,
valamint a diákkör működési rendje írásban legyen lefektetve.

III. TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSE
1. Általános kötelező elvárások
1.1. A tanítási órákon kötelező a megjelenésed, hiányzásodat a házirendben
szabályozottak szerint kell igazolnod.
1.2. Ha jelentkeztél választható foglalkozásra, a megjelenésed ott is kötelező,
hiányzásodat is igazolnod kell.
1.3. Az iskola által szervezett intézményi szintű projektek és témahetek délutáni
foglalkozásain megjelenésed kötelező. A programokról minden esetben természetesen
tájékoztatást fogsz kapni.
1.4. Úgy tanulj, hogy eleget tegyél a tanulmányi kötelezettségednek, készülj a tanórákra,
a házi feladatod mindig készítsd el!
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1.5. Jogaiddal úgy élj, hogy azokkal másokat ne sérts, társaidat jogai gyakorlásában ne
gátold!
1.6. Fegyelmezetten viselkedj, a házirend előírásait tartsd be!
1.7. Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed betartanod, ezért
tartsd tiszteletben az iskola tanárainak, alkalmazottainak, tanulótársaidnak emberi
méltóságát!
1.8. Az iskolai rendezvényeken tanárod útmutatása szerint viselkedj, segítsd a
rendezvények sikerét, vegyél részt az előkészítésben, szervezésben!
1.9. Minden iskolai szervezésű programra érvényesek a házirend előírásai, tehát azt be
kell tartanod.
1.10. Kötelességed elsajátítani és betartani az egészségvédelmi, balesetelhárítási és
tűzvédelmi szabályokat. Ezekről osztályfőnököd vagy szaktanárod tájékoztat tanév
elején.

2. A tanulók egészségének, testi épségének védelme, megőrzése
érdekében szükséges előírások
2.1. Egészséged védelme, testi, fizikai állapotod helyes értékelése érdekében részt kell
venned az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon.
2.2. Az iskola, s az iskola udvarának területén, valamint az iskola által szervezett iskolán
kívüli programokon dohányoznod, alkoholt, drogot fogyasztanod tilos!
2.3. Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, pl. rosszullét, baleset történik,
haladéktalanul szólnod kell a hozzád legközelebb tartózkodó felnőtt dolgozónak.
2.4. A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a baleset- és
tűzvédelmi szabályokról, melyeket saját és társaid testi épségének védelmében köteles
vagy betartani.
Ezek közül a legfontosabbak:
 Veszélyes tárgyakat, szúró, vágó, fegyvernek használható vagy látszó
eszközöket az iskolába hoznod, ill. az iskola által szervezett iskolán kívüli
programokra vinned tilos!




Tűzveszélyes, tüzet okozó tárgyat (pl. gyufa, öngyújtó, petárda, tűzijáték stb.) az
iskolába hoznod, ill. az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra vinned
tilos!
Veszélyes tárgyak tanulónál történő megtalálása esetén az iskolavezetés a
rendőrségen keresztül szabálysértési eljárást kezdeményezhet!
Az iskola épületében, területén úgy viselkedj, úgy közlekedj, hogy ne
veszélyeztesd se magad, se társaid testi épségét! A folyosókon, a lépcsőkön a
menetirány szerinti jobb oldalon közlekedj, hogy a veled szemben jövők is
elférjenek! Ne csoportosan, hanem párosával vagy egyesével közlekedjetek,
különösen az ajtóknál!
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Az udvaron, a sportudvaron és a Dózsa György Általános Iskola játszóterén csak
tanári felügyelettel tartózkodhatsz. A játszóteret egyszerre csak maximum két
osztály használhatja (külön beosztás szerint). Úgy játssz, hogy balesetet ne
okozz (pl.: követ, kavicsot jeges hógolyót dobálnod, bottal hadonásznod, stb.
tilos)!



Az iskola ablakaiból sem dobhatsz ki semmit!



Testnevelésórákon nem használhatsz testékszert, fülbevalót, órát, egyéb ékszert,
mert balesetveszélyes, mozgásodban akadályoz, vagy feladatod elvégzésében
gátol. Utcai cipőt sem viselhetsz. Szemüvegedet saját felelősségedre viselheted,
az esetleg benne keletkezett véletlen kárért felelősséget nem vállalhatunk.



A tornateremben, a természettudományi előadóban, nyelvi laborban, a
számítógépes és a technika teremben kizárólag tanári felügyelettel
tartózkodhatsz, és a külön oda vonatkozó előírásokat be kell tartanod!
Szaktanáraid ezeket az első szakórán ismertetik veled.

3. Iskolán kívüli magatartás szabályozása
3.1. A szervezett iskolai programokon, vagy az iskolához kapcsolódó bármilyen
eseményen a házirend előírásai értelemszerűen alkalmazva érvényesek. Így pl.:
osztálykiránduláson, iskolai szervezésű orvosi ellátáson, annak oda és visszaútján,
közös színház- vagy mozi látogatáson, stb. Ezen esetekben az adott foglalkozásokért,
programokért felelős pedagógus kéri számon a házirend betartását.
3.2. Ugyanakkor megszűnik a kötelezettség és ezzel együtt az iskola felelősségi köre
foglalkozások után, pl. iskolából haza menet, illetve ha - indokolt szülői kérésre - a
tanítási időben a diák elhagyja az iskola területét.

4. Az iskola berendezései tárgyainak, eszközeinek védelme, a
tanulók által behozott tárgyak, felszerelések szabályozása
4.1. Kötelességed, hogy az iskola berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit az
előírásoknak és a pedagógus utasításainak megfelelően használd. Óvd, védd, hiszen az
a tiéd is! Nem működtethetsz engedély illetve felügyelet nélkül egyetlen eszközt sem.
4.2. A szándékosan vagy véletlenül okozott kárt szüleidnek meg kell téríteni (részben
vagy egészben). A kártérítés mértékéről a gazdasági vezető javaslatára a tantestület
dönt az előzetes vizsgálat alapján (jegyzőkönyv, értesítés), mely alapján az iskola a
szülőt írásban értesíti. A kártérítés részletes szabályait a 2011. évi CXC törvény
Nemzeti Köznevelésről 59. §-a tartalmazza.
4.3. Napod jó részét töltöd az iskolában. Számodra is fontos, milyen környezetben
tanulsz, játszol. Sokat tehetsz mindezért. Ügyelj a közösen kialakított rendre, becsüld
meg mások munkáját! Ügyelj az iskola tisztaságára! Ne szemetelj, erre társaidat is
figyelmeztesd! A KNTv. 46. paragrafusa szerint a tanuló kötelessége, hogy
közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben
tartásában!
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4.4. A Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egység minden tanuló részére saját, zárható
szekrényt biztosít, itt helyezheted el kabátodat, értékeidet.
A kulcs használata egy évre szól, a szekrényt tisztán és eredeti állapotban a kulccsal
együtt év végén kell átadnod.
Amennyiben az iskolából végleg távozol, a fentiekhez hasonlóan kell eljárnod. A
szekrény használatához az iskola 1 db kulcsot biztosít, a kulcs pótlása, valamint a zár és
a szekrény megrongálása anyagi felelősséget von maga után. A szekrényre sem kívülre,
sem belülre nem rajzolhatsz, posztert nem ragaszthatsz, és minden egyéb „dekorálás” is
szigorúan tilos. A szekrényben élelmiszert nem tarthatsz.
4.5. Az oktatáshoz, a tanuláshoz nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat,
eszközöket tanítási órán nem használhatod. Az ezekben esetlegesen szándékosan
okozott kárért a károkozó tartozik felelősséggel, az iskola nem vállal kártérítési
felelősséget lopás esetén sem.
4.6. Mobiltelefonodat az iskola területén köteles vagy kikapcsolt állapotban a Dózsa
Iskolában a táskádban, a Szilágyi Iskolában a szekrényedben tartani nemcsak
foglalkozások alatt, hanem szünetekben is. Vissza csak távozáskor, vagy a pedagógus
külön engedélyével kapcsolhatod. Amennyiben mégis használod, a pedagógus elveszi,
majd a tanítási óra vagy a nap végén adja vissza. Ha ez ismételten előfordul, a vétségről
a szüleidet értesítjük. Felvétel készítésére, fényképezésre használni a mobiltelefont az
egész iskola területén tilos! Egyéb digitális eszközökre (pl.: MP4, stb.) ugyanezek a
szabályok vonatkoznak. Ha mások jogait és személyiségét különös módon a
mobiltelefonoddal visszaélve megsérted, súlyos büntetésben részesülhetsz.
4.7. Iskolánkban tiltott tárgyak, tiltott fogyasztási cikkek a következők: cigaretta, szeszes
ital, energiaital, kábítószer, veszélyt hordozó, gyújtó, robbanó, szúró, vágó eszközök,
fegyvernek minősülő tárgyak. Igazgatói büntetést kap az a tanuló, aki ezeket a szereket
iskolai rendezvényen, vagy a program előtt fogyasztja, ezeket a tárgyakat behozza az
iskola területére, ezáltal veszélyeztetve maga és társai egészségét, testi épségét.
4.8. Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni. Ezért:
 kabátodat, dzsekidet, egyéb ruházatodat az osztályodnak kijelölt helyre tedd! Ne
hagyj benne pénzt, értéket, hivatalos okmányt
 tornafelszerelésedet, más, tanuláshoz szükséges dolgaidat vidd magaddal, ne
felejtsd a tantermekben, folyosókon
 testnevelés órákon értékeidet hagyd az öltözőben, az öltöző felelősök az óra
megkezdése előtt bezárják az öltözőt, melynek kulcsát az órát tartó
pedagógusnak adják át!
 A Dózsa György Általános Iskolában térítés ellenében Suli boksz bérlésére van
lehetőséged. Ennek részleteiről a tanév elején kapsz felvilágosítást.
4.9 Az iskolában hang- és videó, ill. egyéb képfelvétel a tanítási órákról, az iskola
dolgozóiról, a tanulókról csak az érintettek hozzájárulásával, kiskorúak esetében a szülő
hozzájárulásával készíthető, illetve hozható nyilvánosságra.
4.10 Az iskola területén talált tárgyakat vagy az igazgatóhelyettesi irodán vagy a portán
kell leadnod. Ott őrizzük fél évig, majd a gyermekvédelmi felelős irányításával karitatív
célra ajánljuk fel.
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IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE
1. A tanítás rendje
1.1. Az iskola éves munkarendjét a nevelőtestület, a DÖK és a szülői szervezet
határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján.
1.2. A tanítás nélküli munkanapokból egy nap a DÖK által használható fel.
1.3. Szorgalmi időszakban a tanítás hétfőtől péntekig tart.
1.4. Szombati tanítási napra a következő esetekben kerülhet sor:
 minisztérium által elrendelt munkanap áthelyezés
 fenntartói jóváhagyással engedélyezett tanítási nap
 igazgatói jogkörrel elrendelt tanítási nap rendkívüli eset kapcsán (pl. bombariadó,
elháríthatatlan technikai akadályok stb.)
1.5. A Dózsa György Általános Iskola épülete tanítási időben hétfőtől pénteking 6.30
órától 18.00 óráig, a Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egység pedig 6.30 órától 19.00
óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és más munkaszüneti napokon – az
iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével – zárva kell tartani.

2. A tanítási órák rendje a Dózsa György Általános Iskolában
2.1. Az első tanítási óra 8.00 órakor kezdődik. Az iskola reggel 6.30 órától van nyitva.
Ettől az időtől 7.15 óráig reggeli ügyeletet biztosítunk számodra a földszinten kijelölt
tanteremben vagy ebédlőben.
2.2. Az iskolába legkésőbb az első tanítási óra előtt 15 perccel kell megérkezned. Az
iskolába a két oldalsó kapun és a két oldalsó bejáraton jöhetsz be (játszótér felől az
alsósok, óvoda felől a felsősök).
A főbejáraton csak akkor jöhetsz be, ha
 reggeli ügyeletre érkezel
 ún. „nulladik” órás elfoglaltságod van (pl. edzés, nyolcadikos előkészítő, próba,
stb.).
A gyülekezés helye az aula, ahol az ügyeletes nevelő a bejáró tanulókra illetve az
ügyeletről jövőkre 7.15 órától felügyel. A tantermekbe 7.30 órakor mehetsz fel, így
bőven van időd előkészülni az első órára.
2.3. A szülők a gyermeküket a kapuig kísérhetik, a földszinti ügyeletes tanár
engedélyével indokolt esetben mehetnek csak az osztályterembe. Kivételt képez ez alól
az elsősöknél a „beszoktatás” időszaka. A tanítási órákat senki nem zavarhatja.
A tanítás végén a szülők az iskola előtt várják meg gyermekeiket. A portás jelzi a
napközis csoportba, ha a szülő megérkezett a gyermekéért, az ÉKP osztályoknál a
tanulók segítségével történik meg a jelzés.
2.3. A tanítási órák ideje 45 perc.

11

3. A tanítási órák rendje a Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai
Egységben
3.1. Az iskola épületébe 7.30 -tól jöhettek be, ekkor az ügyeletes pedagógus vár
benneteket kivéve azokat, akiknek 0. órája van. Ha megjelölt időpont előtt érkeztek, az
épület előtt kell várakoznotok.
Azok az osztályok vagy csoportok, akik 0. órára (testnevelés, informatika) jönnek,
7.10 -kor a pedagógussal együtt, a tanórára felkészülve mehetnek a termekhez.
3.4. A szülők a gyermeküket a kapuig kísérhetik, a földszinten ügyeletes tanár
engedélyével indokolt esetben mehetnek csak fel az osztályterembe. A tanítási órákat
nem zavarhatják.
3.2. Szülői kérésre a korán jövő diákok 6.30-tól a földszinti teremben gyülekeznek,
számukra reggeli ügyeletet biztosítunk.
3.3. Az alsós tanulók 7.30-tól a saját osztályukban várakoznak a tanítás megkezdéséig,
a felső tagozatosok az első óra tantermének folyosóján gyülekeznek.
A C szárnyon lévő osztályok várakozási helye az I. emeleti folyosó. A 7.50-kor
megszólaló jelzőcsengetéskor a felsősök sorakoznak a tantermük előtt, a szaktanár
felügyeletével bemennek az osztályba és előkészítik a tanszereiket.
3.4 A tanítás végén a szülők az iskola előtt várják meg gyermekeiket. A tanítók minden
osztályt kikísérnek az iskola előterébe. Ha nem jön időben a szülő a gyermekéért, a
tanulónak az előtérben kell megvárnia őt.
3.5. A tanórák hossza 45 perc, számuk egy nap nem lehet több mint hét.

4. Tanórai tevékenység, értékelés
4.1. A tanítási óra a becsengetés után a hetes jelentésével kezdődik. Nevelődet vagy az
órát látogató személyt köszöntsd udvariasan!
4.2. Órai teljesítményed, munkád akkor lesz sikeres, és eredményes, ha
 fegyelmezett vagy és figyelsz
 felszereléseid mindig nálad vannak
 képességednek megfelelően aktívan részt veszel a tanórai munkában
 a tanári kérésnek, utasításnak eleget teszel.
Ezért a fentiek betartása kötelező.
Úgy kell viselkedned, hogy társaidnak is joguk van ahhoz, hogy nyugodtan
tanulhassanak, ezért ne zavard őket munkájukban! Munkádhoz bármikor kérhetsz és
kapsz segítséget tanítódtól, tanárodtól.
4.3. Tájékoztató füzeted mindig köteles vagy magaddal hozni! Ezen keresztül értesítjük
szüleidet érdemjegyeidről, ill. tanulmányi eredményeidről, fontos információkról
tájékoztatjuk őket. Ezért ezeket a bejegyzéseket mutasd meg szüleidnek, s ne késlekedj
aláíratni azokat! Akinek a fegyelmi naplóban már 5 alkalommal feljegyezte a szaktanár,
hogy nem volt ellenőrzője, osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül.

12

Ha rongálod, összefirkálod, elveszted, szintén osztályfőnöki figyelmeztetést, ha valótlan
osztályzatot írsz bele, igazgatói figyelmeztetést kapsz.
4.4. Ha otthon felejted a tanórához szükséges felszerelést, és nem tudsz megfelelően
dolgozni, a szaktanár bejegyzést tesz a fegyelmi naplóba. 5 bejegyzés után az
ellenőrzőben értesíti szüleidet a mulasztásról, valamint emlékezteti őket a 2011. évi
CCXI. törvény 9.§ 2. pontjára, mely szerint a szülő kötelessége gondoskodni a
fejlődésedhez szükséges feltételekről.
4.5. Számonkérés formái lehetnek:
 Szóbeli, írásbeli felelet
 Témazáró dolgozat
 Otthoni írásbeli munka
Témazáró dolgozat írásáról egy héttel előtte tanárodtól értesülsz, melyről szüleidet is
tájékoztasd. Egy napon osztálytársaiddal együtt legfeljebb csak két témazáró dolgozatot
írhatsz. (Témazáró dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely egy
téma (kb. 5 vagy ennél több óra tananyagát öleli fel)
4.6. Tanárod 2 héten belül értékeli munkádat, s ismerteti érdemjegyeidet, ill. tanulmányi
eredményedet. A témazáróra kapott érdemjegy súlya duplán számít. Kijavított munkádat
figyelmesen nézd át, s igyekezzél az elkövetett hibák kiküszöbölésére. Érdemjegyeidet,
ill. tanulmányi eredményeidet be kell írnod a tájékoztató füzetbe, s alá kell íratnod
nevelőddel. Az 1-3. osztályosok tájékoztató füzetébe a tanítók vezetik be az
érdemjegyeket. Minden diák tájékoztató füzete félévente legalább kétszer az
osztályfőnöke által ellenőrzésre kerül. A tanár biztosítja, hogy a témazáró dolgozatot
fogadó órán (ha az igényt előre jelzik) a szüleid is láthassák.
4.7. Testnevelés órán nem szabunk meg kötelező felszerelést. Ajánljuk, hogy
biztonságos tapadású cipőt, kényelmes, az egészségnek és a mozgásnak megfelelő,
csak testnevelési órán használt ruházatot viselj, amely lehetőleg fehér póló, egyszínű
nadrág, fehér zokni legyen. A testnevelés órákat úgy kell befejezni, hogy utána a szünet
elegendő legyen tisztálkodásra, átöltözésre.
4.8. Az iskolába életkorodnak és az évszaknak megfelelő öltözékben járj! Mély
dekoltázs, a has szabadon hagyása, a tetoválás, szemfesték, körömfesték, műköröm,
stb. használata iskolánkban nem megengedett Tilos a testékszerek használata (köldök,
nyelv, orr, szemöldök) is. Fülbevalót, gyűrűt, láncot testnevelés órán le kell venni.
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4.9. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint:
0. óra
1. óra
2. óra

7.10 órától
8.00 órától
8.55 órától

7.55 óráig
8.45 óráig
9.40 óráig

3. óra

9.55 órától

10.40 óráig

4. óra
5. óra

11.00 órától
11.55 órától

11.45 óráig
12.40 óráig

6. óra

12.45 órától a
Dózsa Iskolában
12.50 órától a
Szilágyi
Iskolában

13.30 óráig a
Dózsa Iskolában
13.35 óráig a
Szilágyi
Iskolában

Ebédidő
7. óra

13.30 órától
14 órától

14.00 óráig
14.45 óráig

5 perc szünet
10 perc szünet
15 perc szünet
(tízórai)
20 perc szünet
(udvari)
10 perc szünet
5 perc szünet a
Dózsa Iskolában
10 perc szünet a
Szilágyi Isk.-ban

(Felső tagozat)

Az ebédidő azokra a felsős tanulókra vonatkozik, akiknek az adott napon van 6.és 7.
órájuk is. Egyéb esetben ebédeltetés alsó tagozat iskolaotthonos osztályaiban órarend
szerint, a többi osztályban pedig az utolsó óra után történik.
Rendkívüli esetben a 7.óra kezdési időpontja a fent jelzettől eltérhet: Pl. összevont óra
esetén.
Rendkívüli óra elrendelése igazgatói jogkör. Élhet vele az igazgató, ha az adott tárgyból
az éves óraszám nem megfelelő, vagy pl. bombariadó miatt elmaradt órák pótlása miatt.
Projekt, témahét keretében a napi órabeosztás változhat, a csengetési rendhez szorosan
nem mindig igazodik.
Az eseti rövidített órák rendjéről mindig az igazgató dönt.

5. A tanórák közötti szünetek rendje a Dózsa György Általános
Iskolában
5.1. Az óraközi szüneteket az ügyeletes nevelők utasításai szerint kell eltöltened.
5.2. Az 1., 4., 5., szünetben
ha alsós vagy, akkor az osztályteremben,
ha felsős vagy, akkor a folyosókon vagy az aulában
tartózkodsz.
5.3. A 2. szünet tízórais szünet. Ilyenkor valamennyien a tanteremben vagytok, s
kulturáltan elfogyasztjátok tízóraitokat a 3. órát tartó pedagógus felügyeletével. A felsős
napközisek az ebédlőben tehetik meg ezt. Az ÉKP osztályok tanulói az első szünetben
tízóraiznak.
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5.4. A 3. szünet a nagyszünet (udvari). Jó idő esetén kedvedre levegőzhetsz,
mozoghatsz, futkározhatsz a számodra kijelölt udvaron vagy az alsósok számára épült
játszótéren. Mindezt úgy tedd, hogy vigyázz magadra és társaidra is! Szünetekben az
ügyeletes tanárok felügyelnek rátok. Probléma, baj esetén is nekik kell szólni.
Ha rossz az idő, akkor az alsósok a tantermekben, a felsősök közül a hetedik
nyolcadikosok, ha a második emeleten lesz a negyedik órájuk a második emeleti
folyosón, az ötödik, hatodikosok, s a hetedik nyolcadik osztályosok közül akinek a
földszinten lesz a következő órájuk az aulában tartózkodnak. Jelzőcsengetéskor
sorakoztok, s az ügyeletes nevelők kíséretével felvonultok a tantermekbe; felsősként az
osztályterem előtt is sorba kell állnotok, s csak tanárotokkal együtt léphettek be oda.
5.5. A tornateremben, a természettudományi előadóban, a számítástechnikai teremben
és a nyelvi laborban csak tanári felügyelettel lehetsz bent.
5.6. Az iskolai büfében az 1. tanítási óra előtt és bármelyik szünetben vásárolhatsz, de
ügyelned kell arra, hogy a tanórák kezdetére a teremben legyél!
5.7. A tanóra alatt csak rendkívüli esetben hagyhatod el az osztálytermet. Az iskola
épületét a tanítás ideje, a szünetek ideje alatt nem hagyhatod el. Csak szüleid írásos
kérésére osztályfőnöki vagy szaktanári engedéllyel teheted ezt meg. Rendkívüli esetben
(pl. betegség, rosszullét, stb.) szüleidet értesítve döntünk a haza jutásodról.
5.8. Hivatalos ügyeidet tanítási napokon 7.30 órától 8.00 óráig, az óraközi szünetekben
és délután 13.00 órától 15.30 óráig intézheted az iskolatitkári és gazdasági irodában.

6. A tanórák közötti szünetek rendje a Szilágyi Erzsébet Általános
Iskolai Egységben
6.1. Ha felső tagozatos vagy, az első, a negyedik és az ötödik szünetet a folyosón töltöd,
illetve felszereléseddel együtt rendben vonulsz a következő óra helyszínére, majd a
tanterem előtt sorakozol.
6.2. A tízórai szünetben a pedagógussal együtt a 2. óra tantermében maradsz, és ott
tízóraizol.
A testnevelés óra után a következő óra termében teheted ezt.
A számítástechnika, a technika és a könyvtári órák után a felsősök az ebédlőben
tízóraiznak tanári felügyelettel. Tíz perc elteltével, a jelzőcsengetéskor mehettek át a
másik tanteremhez. Az ebédlőbe táska nélkül mehettek be.
6.3. A nagyszünetet az udvaron – esős időben a folyosón – töltöd.
Azok az osztályok, akiknek 4. órájuk testnevelés, a nagyszünetet az öltözőben, akiknek
pedig 3. órájuk, azok az udvaron töltik.
6.4. Az óraközi szünetekben a folyosókon és a nagyszünetben az udvaron tanári ügyelet
működik.
6.5. Szünetekben csak a hetes tartózkodhat a tanteremben.
6.6. A hangosbemondó a tízórai szünetben működhet. Tanóra közben a használata csak
igazgatói engedéllyel történhet.
6.7. Az utolsó óra után osztályod rendben távozik az iskola területéről.
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7. A felelősök feladatai
7.1. A hetesek kötelességei:
 a megbízás egy hétre szól, általában hétfőn a tanítás kezdetétől péntekig, a
tanítás végéig; a feladatot ketten látjátok el (névsor szerint; ha az illető tanuló
hiányzik, akkor a névsorban a következő)
 letörlöd a táblát, gondoskodsz krétáról, szellőztetsz
 az óra elején jelented a hiányzókat a tanárnak
 az első óra előtt jelented a tájékoztató füzet hiányát
 az igazgatóhelyettesi irodán jelented, ha 5 perccel a becsöngetés után sem
érkezett tanár az órára
 tanóra után ellenőrzöd, hogy a tantermet az osztály rendben hagyta-e
 az utolsó óra után bezárjátok az ablakokat, lekapcsoljátok a villanyt.

8. Tanórán kívüli foglalkozások
8.1. Az iskola számodra a következő tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: napközi
otthon, tanulószoba, szakkörök, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások,
versenyek, vetélkedők, szabadidős tevékenységek.
8.2 Az iskolában iskolai könyvtár is működik, melynek szolgáltatásait díjtalanul igénybe
veheted.
8.3 Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után csak akkor lehetsz bent, ha az 1.
pont valamelyikén részt veszel. A foglalkozási idő megkezdéséig az aulában várakozol.
8.4. A foglalkozások általában 16.30 óráig tartanak, rendjükről külön órarend készül,
mely megtalálható az iskolában.
8.5. A foglalkozásokra való jelentkezés önkéntes, de ha egyszer jelentkeztél, ezek
látogatása kötelező. Év közben csak szüleid írásos kérésére vagy a foglalkozást vezető
tanárok döntése alapján maradhatsz ki.
8.6. Szabadidős programok esetén, ha alsó tagozatos vagy, akkor 18.00 óráig, ha felső
tagozatos vagy, 20.00 óráig, legkésőbb a program végéig tartózkodhatsz az iskolában.
Ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet.

9. Étkezéssel, étkezési térítés díj befizetésével, visszafizetésével
kapcsolatos rendelkezések
9.1. Iskolánkban a napközi és a menza térítési díját minden hónapban előre, a
hirdetőtáblán, ill. az iskola honlapján a megjelölt időpontokban kell befizetni a Dózsa
György Általános Iskola élelmezésvezetőjénél. A pótbefizetés lehetőségéről és helyéről
is itt tájékozódhatunk.
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9.2. Gyermek étkezetés esetén igénybe vehető támogatás:
 a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló az intézményi
térítési díj 100%-át
 Az a) pont alá nem tartozó 3 vagy több gyermekes családokban élő gyermek után
a térítési díj 50%-át
 Az a) pont alá nem tartozó tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló után az
intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani.
A jogosultságot a tanév első befizetési időszakában vagy a jogosultság létrejöttekor kell
igazolni.
9.3. Étkezés lemondása:
Ha hiányzol, szüleid éthordóban haza vihetik az ebédedet, vagy ha legalább 1 nappal
előbb reggel 9 óráig az étkezés lemondásra kerül, vissza tudjuk téríttetni az étkezési
díjat. A lemondásból keletkező többletbefizetés a következő havi térítési díjnál
beszámításra, elszámolásnál pedig készpénzben visszafizetésre kerül.
Ha a szolgáltatás elmarad a szolgáltató hibájából, a befizetett díjat vissza kell fizetni.
9.4. Az iskolában háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) kapsz, ha napközis vagy
iskolaotthonos (ÉKP) vagy. A többieknek igény szerint az iskola ebédet (menzát) biztosít.
9.5 Az iskola éttermében csak akkor tartózkodj, ha ott is eszel. A házirendben foglalt
magatartási, óvó-védő szabályok betartása az étteremben is kötelességed.
Az iskolában étkező felsős tanulók az utolsó tanórájuk után ebédelhetnek, ettől eltérni
csak engedéllyel szabad.

10. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének
igazolására vonatkozó rendelkezések
2011. évi CXC törvény Nemzeti Köznevelésről 51. §-a tartalmazza a tanuló mulasztására
vonatkozó rendelkezéseket.
A tanórákon, választott foglalkozásokon a megjelenés kötelező. A tanítás nélküli
munkanapokon szervezett, ingyenes iskolai programokon a részvétel szintén kötelező. A
délutáni, DÖK által szervezett szabadidős programokon, valamint az osztályközösségek
vagy kisebb csoportok részére szervezett, térítési díjas kirándulás, múzeum-, mozi-,
színházlátogatás esetén a részvétel önkéntes.
10.1. Ha a tanítási órákról, kötelező foglalkozásokról hiányzol, azt minden esetben
igazolnod kell. Az orvosi és egyéb igazolásokat lehetőség szerint a tájékoztató füzetbe
kell bejegyeztetned.
10.2. Hiányzásod első napján vagy Te, vagy szüleid értesítsék osztályfőnöködet, vagy az
iskolatitkárt a hiányzás okáról és - lehetőség szerint - várható időtartamáról.
10.3. A mulasztás igazolt, ha:
 a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a
távolmaradásra
 a tanuló beteg volt, és azt orvosi igazolással 3 napon belül igazolta
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a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
Minden más esetben a mulasztás igazolatlannak minősül.
10.4. Szüleid egy tanév folyamán legfeljebb 3 alkalommal, írásban kérhetnek engedélyt
a távolmaradásodra. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig tartó időtartamról az
osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló
tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok
okait.
10.5. A mulasztásról szóló igazolást az iskolába jövetelednek első napján, de legkésőbb
3 tanítási napon belül oda kell adnod osztályfőnöködnek vagy hiányzása esetén
szaktanárodnak, ellenkező esetben óráid igazolatlannak minősülnek. Az igazolatlan
mulasztások a fegyelmi vétség körébe tartoznak. Ezzel kapcsolatos részletes
szabályozást 2011. évi CXC törvény 51. §-a tartalmazza.
10.6. Ha egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztott óráid száma együttesen
meghaladja a 250 tanórát (50 tanítási napot), illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák
30 százalékát, a tanév végén nem leszel osztályozható. Kivéve, ha a nevelőtestület
engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyél. A nevelőtestület az osztályozó vizsga
letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztásaid száma meghaladja a 20
tanórát, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségeknek.
10.7. Ha mulasztásaid száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítményed nem volt érdemjeggyel értékelhető, már félévkor
osztályozóvizsgát kell tenned.
10.8. Eljárás igazolatlan mulasztás esetén:
 Az első igazolatlan óra után az osztályfőnök írásban értesíti a gondviselőt, s
felhívja a figyelmét az igazolatlan hiányzás következményeire.
 Az ezt követő igazolatlan hiányzás után az ifjúságvédelmi felelős felkeresi a
szülőt a hiányzás okainak kiderítése érdekében.
 Amennyiben az igazolatlan órák száma eléri a 10-et az osztályfőnök jelzése
alapján az iskola jelzést küld az állandó lakhely szerinti Járási Gyámhivatal felé, s
egyben értesíti Gyermekjóléti Szolgálatot.
 Amennyiben az igazolatlan mulasztások száma az 50 tanórát eléri, a többször
módosított 11/1994 MKM rendelet vonatkozó paragrafusa alapján az iskola
haladéktalanul értesíti a Gyámhivatalt és a Kormányhivatalt, s ennek alapján a
tanuló védelembe vételének elrendelésére és a tanulóra vonatkozó családi pótlék
szüneteltetésére kerül sor.
10.9. A késések idejének összeadási módja:
Ha a tanuló a tanórai foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, a késését a
házirendben foglalt 10.3 szabályok szerint igazolnia kell. A késések idejét össze kell
adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt,
vagy egy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról,
foglalkozásról.
10.10. Ha az iskolában tartózkodsz, és önkényesen távol maradsz az órarend szerinti
foglalkozásokról, fegyelmi vétséget követsz el, mely minden esetben írásbeli büntetést
von maga után.

18

11. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
11.1. A dicséret és jutalmazás elvei
A jutalmazások során figyelembe vesszük veleszületett adottságaidat, egyéni
körülményeidet, ennek megfelelően az eredmények elérése érdekében, önmagadhoz
képest kifejtett erőfeszítéseidnek mértékét.
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki
kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola
jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve
jutalmazza.
Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki eredményes kulturális
tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, szaktárgyi versenyeken vesz
részt, a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát tanúsító tanulói közösséget
csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
11.2. A jutalmazás rendszere
 Szaktanári dicséret:










egy-egy tantárgyban tanulmányi vagy
sportversenyen való részvételért
Osztályfőnöki dicséret:
közösségi munkában kiemelkedő
teljesítményért, vagy szereplésért
Igazgatói dicséret:
legalább városi szintű tanulmányi vagy
sportverseny I.-II.-III. helyezésért
Nevelőtestületi dicséret:
tartósan példás magatartásért, szorgalomért,
kitűnő,vagy
jeles
rendű
tanulmányi
eredményért, országos versenyen (tanulmányi,
sport) való sikeres szereplésért
DÖK vezetői dicséret
DÖK munkájának segítéséért, DÖK által
szervezett programokon való aktív részvételért
A legjobb tanulók és sportolók év végén jutalomkönyvet kaphatnak.
Szilágyi Diplomát illetve Dózsa Díjat kaphatnak év végén azok a 8. osztályos
tanulók, akiknek nevét osztályfőnökük kiemelkedő tanulmányi eredményükért,
közösségi munkájukért és példás magatartásukért a tantestület elé terjeszti.
Az osztályfőnök javaslatát a tantestület mérlegelés után elfogadhatja, vagy
elutasíthatja.
Év tanulója díjat kaphat évfolyamának legeredményesebb tanulója, ha adott
tantárgyból a tanév során több városi versenyen I-III. helyezést ér el és
magatartása legalább jó minősítésű.

12. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei
12.1. Ha kötelességeidet, a házirendben foglaltakat megszeged, fegyelmező
intézkedésben részesülsz. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság
elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni.
12.2. Súlyos jogellenességek meghatározása Ktv. 76. §:
Súlyosan elítélendő tanulói magatartás az agresszió, a bántalmazás, mások
megalázása, mások egészségének veszélyeztetése - kábítószer terjesztés, dohányzás.
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Súlyosan jogellenes az alkoholfogyasztás is. A házirend hatálya minden iskolai
szervezésre, pl. osztálykirándulásokra is kiterjed. Ezek a jogellenes magatartások
fegyelmi eljárás indítását vonják maguk után.
12.3. A fegyelmezés formái
Fegyelmi napló: A naplóban elhelyezett lap, melyre a szaktanárok felvezetik a tanulók
tanórán és szünetekben tanúsított nem megfelelő viselkedését, valamint az ellenőrző
hiányát. 5 bejegyzés után az osztályfőnök beírja a következő fegyelmezési fokozatot.
Fokozatok:
Szóbeli figyelmeztetés
Írásbeli figyelmeztetés:
 szaktanári – figyelmeztetés, intés, megrovás
 osztályfőnöki – figyelmeztetés, intés, megrovás
 igazgatói – figyelmeztetés, intés, megrovás
 nevelőtestületi – figyelmeztetés, intés, megrovás
Ha tanuló az osztályfőnöki illetve szaktanári büntetések fokozataiban eléri a megrovást,
akkor a soron következő igazgatói fokozatot kell bejegyezni. Amennyiben a tanuló a
fokozatokban eléri az igazgatói megrovást, nem vehet részt az iskolai szabadidős
rendezvényeken, nyolcadikos diák esetében ez akár a ballagásra is vonatkozhat.
12.4. Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás
alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. A fegyelmi eljárás
lefolytatására és a büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a fegyelmi
bizottság jogosult. A felelősségre vonás eljárásmódjára a törvény rendelkezései az
irányadók: 2011.évi CXC törvény 59. §-a és 20/2012. EMMI rendelet 53. §-a.
A fegyelmi büntetések a következők:
 megrovás
 szigorú megrovás
 kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása (kivéve, ha szociális
jellegűek)
 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba
A tanulók fegyelmi ügyeiben eljáró nevelőtestület által létrehozott fegyelmi bizottság
tagjai:
 igazgató
 érintett osztályfőnök, szaktanár és az osztályban tanító nevelők
 diákönkormányzat vezetője
 ifjúságvédelmi felelős
 amennyiben működik, az iskolaszék egy tagja
A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait a hatályos jogszabály tartalmazza.

13. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára
vonatkozó díjazás szabályai
2011. évi CXC törvény Nemzeti Köznevelésről 46. §-a: A nevelési-oktatási intézmény,
valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a
nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került
dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégiumi tagsági
viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az
annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási
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intézmény biztosította. A tanulót díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a
tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. A
megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén
szülője egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg.

14. Az iskolába történő felvétel rendje
A szülő (gondviselő) köteles előjegyeztetni gyermekét a meghirdetett időpontban a
lakóhely szerint illetékes körzeti vagy a választott iskola első évfolyamán. A
jelentkezettek száma, valamint az iskola kapacitásának figyelembevételével a fenntartó
dönt az egyes iskolákban indítható osztályok számáról. Az iskolák először a körzetbe
tartozókat kötelesek felvenni. (A beíratási körzetek az óvodában és általános iskolákban
megtekinthetők.) Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése
után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles előnyben részesíteni
azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen
található, ahol az iskola székhelye, telephelye található. E körben a halmozottan
hátrányos helyzetű tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. Ha az
általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi,
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem
tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi
kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan
hátrányos, vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos
helyzete indokolja.
Az általános iskolai felvétellel összefüggésben sajátos helyzetűnek minősül az a tanuló:
(1) akinek testvére, vagy testvérei - körzettől függetlenül - az adott iskolával tanulói
jogviszonyban állnak
(2) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
(3) aki védelembe vétel alatt áll, s az adott iskolába történő felvételére az Útkeresés
Segítő Szolgálat tett javaslatot
(4) aki tagozatválasztás miatt választotta az adott iskolát.

3. §

(1) A törvényi felvételi kötelezettség teljesítése után a szabad férőhelyek mértékéig az
általános iskola a sajátos helyzetű gyermeket sorsolás nélkül felveszi.
(2) Ha a sajátos helyzetű gyermekek létszáma a szabad férőhelyek számát
meghaladja, a felvételről a sajátos helyzetű tanulók közül sorsolás útján kell dönteni.

15. A napközis tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkozásokra
való felvétel iránti kérelmek
Tanulószobai foglalkozásokra való felvételét a szülői jóváhagyás után iskolánk bármely
tanulója kérheti, a felvételnek nincs akadálya (kivétel tanév közben a betelt létszám). A
tanulószobai foglalkozások látogatását az évfolyamismétlő, valamint az előző tanév
végén javítóvizsgázott tanulóknak ajánljuk tanulmányi eredményük javulása érdekében.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók igényeit nem utasítjuk vissza. Iskolánk alsó
tagozatos tanulóinak igény szerint napközi otthonos ellátást is biztosít.
A tanulószobán, s a napközi otthonos foglalkozásokon a házirend szabályait kötelező
betartani

21

16. A tartós tankönyvek kezelésének rendje, tankönyvkölcsönzés, a
tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése.
16.1. A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek
átvállalására és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére.
A 23/2004.(VIII.27.) OM rendelet, illetve a 20/2012. EMMI rendelet szabályozza a tanulói
tankönyvtámogatás és tankönyvellátás rendjét. E szerint:





tartósan beteg vagy fogyatékos
három vagy többgyermekes családban élő
sajátos nevelési igényű
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére a
tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésre.

Az igényjogosultságot az iskola által meghatározott időben, nyilatkozatban kell
bejelenteni, s igazolni. A nyilatkozat elmulasztása jogvesztő.
Kivételt képez természetesen, ha a jogosulttá válás a határidőt követő időben következik
be. Ebben az esetben a kedvezményezetteknek iskolai példányokból kell biztosítani az
ellátást.
16.2. Az ingyenes tankönyvellátást lehet biztosítani
 Új tankönyvekkel, (általában munkakönyvek, munkafüzetek)
 Használt, de jó állapotban levő tankönyvek iskolai könyvtárból való
kölcsönzésével (tartós tankönyvek)
A következő eljárás vonatkozik rájuk:
 A hivatalosan átvett tankönyvek egy részét a tanulónak nem kell visszaadnia,
az nem képezi az iskolai könyvtár tulajdonát. Elvesztés esetén a tanuló, a
szülő pótolja azt. (Pl. a munkakönyvek)
 Ha a könyvet a tanuló csak tartós használatba kapja, az iskolai könyvtár
tulajdonába kerül, ezután a könyvtári szabályzat lép érvénybe.
Azok a tankönyvek, melyeket a tanuló tartós használatba kap, a könyvtár tulajdonába
kerülnek, ezért a tanuló a könyvtárhasználat szabályait köteles betartani, s határidőre
visszahozni. Az elveszített vagy szándékosan megrongált könyvek árát meg kell téríteni.
Az iskolából más intézménybe távozó tanulónak a kikölcsönzött könyvtári könyveket
vissza kell szolgáltatnia. Azokat a tankönyveket, melyeket több évig kell használni, csak
a használat után kell az iskolába visszaadni.
16.3 Amennyiben a tartós könyvek normatív kedvezmény általi igényét kielégítettük, s
az iskolai könyvtárnak még maradt lehetősége tankönyvek kölcsönzésére, van mód arra,
hogy a nem normatív kedvezményben részesülő, de nehéz szociális helyzetben levő
tanulók tankönyvre vonatkozó igényét kielégítsük. Sajnos erre csak kizárólag a használt
tankönyvek segítségével van lehetőségünk.
16.4 A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges
pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban
kölcsönözhetik ki a könyvtárból.1

1

17/2014. EMMI rendelet 32. §. (5) bekezdés alapján módosítva 2014.06.01.
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16.5
A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 97§ szerint a 2013/2014.tanévtől
kezdődően felmenő rendszerben a tankönyvek minden tanuló számára térítés mentesen
állnak rendelkezésre. Ez először a 2013/2014. tanévben első osztályosokra vonatkozik.
16.6 A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az
igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a
megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői
munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a
tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő
nyilatkozatát.2

17. Továbbtanulás
17.1 A pályaválasztásodat majd a középiskolai továbbtanulásodat az alábbiakkal
segítjük:








Az osztályfőnöki órákon pályaorientációs foglalkozásokon segítünk hozzá az
érdeklődésednek és képességednek megfelelő választáshoz.
Gyárlátogatásokat szervezünk, ahol megtapasztalhatod az egyes szakmák
jellemzőit.
Szüleid számára pályaválasztási szülői értekezletet tartunk iskolai szinten, ahova
meghívjuk a városi középiskolák képviselőit tájékoztatás céljából
Pályaválasztási tanácsadói szolgáltatás igénybevételében segítünk.
A továbbtanulási eljárásban a szüleid és a te szándékaid alapján az intézmény
kitölti a Közoktatási Információs Rendszer felületén a továbbtanuláshoz
szükséges dokumentumokat, majd továbbítja a központba és az egyes
középiskolákba az adatlapodat és a jelentkezési lapokat.
Hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzeted és emellett kiváló tehetséged
esetén segítséget adunk ahhoz, hogy bekerülj az Arany János Tehetséggondozó,
vagy az Útravaló-Macika programba.

18. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
2011. évi CXC törvény Nemzeti Köznevelésről 46. §-a
18.1. Ebbe a tárgykörbe tartoznak:


a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata, szűrése



a gyermekek kötelező védőoltásban való részesítése



felvilágosító előadások tartása.

18.2. Iskolánk védőnője heti rendszerességgel tart fogadóórát, amit te és a szüleid is
egyaránt felkereshettek.
18.3. Az iskolaorvos a fenntartóval kötött szerződésben foglalt vizsgálatokat az iskola
orvosi szobájában végzi el. Előzetesen az ellátásról az osztályfőnököd (és az iskola
védőnője) ad tartalmi felvilágosítást.
2

17/2014. EMMI rendelet 32. §. (8) bekezdés alapján módosítva 2014.06.01.
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18.4. Az ifjúságvédelmi felelős, valamint az védőnő tart kapcsolatot az egészségügyi
szervezetekkel, segítségükkel juthattok bővebb információhoz.

19. Helyiség- és területhasználat rendje
Ktv. 40.§. (7)
19.1. Az intézmény hétköznap a nyitvatartási időben látogatható, tanítási szünetekben az
iskola épületének használata csak az iskolavezetéssel előre egyeztetett módon
lehetséges.
19.2. Tanításon kívül a tantermek, a könyvtár és a tornaterem használata pedagógus
felügyelete mellett lehetséges. Az átlagos tantermektől eltérő helyiségek használati
rendjének betartása kötelező.

20. Az osztályozóvizsgák rendje
20.1 Az intézményi osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző
két hétben kell megszervezni.
20.2 Az osztályozó vizsgák idejét úgy kell megtervezni, hogy egy napon ne legyen 3
tantárgyból több vizsga.
20.3 Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából azoknak a
tanulóknak, akik




a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű – 250 óránál több,
illetve egy tantárgyból a tanítási órák 30 %-a - igazolt és igazolatlan hiányzást
gyűjtöttek össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatukat nem tudta a
szaktanár megállapítani.
akik tanulmányi kötelezettségüket magántanulóként folytatják a szülő kérésére
(KNT 45. § (5) bekezdés alapján) vagy szakértői, orvosi javaslat alapján

20.4 A tanulmányok alatti vizsgán a köznevelési törvény 47.§ hatálya alá tartozó
tanulóknál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények
érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján
kapott.
20.5 A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az
intézmény nem a helyi tantervben meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a
vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét
hátrányosan befolyásolta.
20.6 Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a
szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie
kell.
20.7 Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje:
A kiskorú tanuló szülőjével együtt írásban jelzi az osztályozó vizsgára való jelentkezés
szándékát az iskola igazgatójának címzett kérelemben.
Határideje: minden év május 15-ig.
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20.8 Osztályozó vizsga szervezésének alapelvei
A vizsgabizottság minimum három főből áll.


elnök



kérdező tanár



ellenőrző tanár
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Az általuk ellátandó feladatok:
Az elnök


felel a szabályok betartásáért,



ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,



ha kell szavazást rendel el

Kérdező tanár(ok)


csak megfelelő tanári végzettséggel lehet



lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.
Ellenőrző tanár


lehetőség szerint szakos tanár



felel a vizsga szabályszerűségéért

20.9 A vizsgák általános szabályai

 a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet
 a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy
megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot

 a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása
alapján a tanuló hozza magával

 Egy vizsganapon maximum három vizsga tehető le, de közöttük 15 perc


pihenőidőt kell biztosítani.
Ha a vizsgázó az szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt
jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az
igazgatónak
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20.10 A vizsga javítása

 a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli
dolgozatot

 ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem


engedett segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapra és értesíti
az igazgatót
Amennyiben az írásbeli vizsga nem vezetett eredményre, szóban további
kérdésekkel bizonyosodik meg a vizsgabizottság az eredménytelenség
tényéről.

20.11 A vizsgatantárgyak évfolyamonként
1-4. évfolyam
5-6. évfolyam
Magyar nyelv és
Magyar irodalom
irodalom
Matematika
Természetismeret
Idegen nyelv: tagozat
és ÉKP

7-8. évfolyam
Magyar irodalom

Magyar nyelvtan
Matematika
Idegen nyelv

Magyar nyelvtan
Matematika
Idegen nyelv

Történelem
Természetismeret
Informatika

Történelem
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Informatika
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V. MELLÉKLETEK: Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és
évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsgán alapkövetelmény a helyi tantervben meghatározott
ismeretanyag, mely évfolyamonként és tantárgyanként az alábbi témaköröket
tartalmazza

1. Alsó tagozat

1.1.

Magyar nyelv és irodalom

1.2.

Matematika

1.3.

Természetismeret

1.4.

Idegen nyelv: tagozat és ÉKP

1. osztály (Tagozat és ÉKP)
A továbbhaladás feltételei:
A tanuló
Beszédkészsége, kifejezőkészsége:
 Szókincse
kiváló, jó, vagy megfelelő
 Szóképfelismerése
pontos vagy megközelítőleg pontos
 Memoritere
kiváló, jó vagy megfelelő
Hallás utáni értése: pontos vagy megközelítőleg pontos
Tanórai aktivitása: rendszeresen aktív, többnyire aktív, vagy felszólításra együttműködő
Tanulási technikái:
Feladatmegoldó képessége: önálló, ritkán vagy gyakran segítségre szorul
Az önálló munka pontossága: többnyire hibátlan, keveset hibázik
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2. osztály (Tagozat és ÉKP)
A továbbhaladás feltétele:
A tanuló
Beszédkészsége, kifejezőkészsége:
 Szókincse kiváló, jó, vagy megfelelő
 Olvasása kifejező-pontos, folyamatos-pontos, kevés hibát ejtő vagy akadozó
 Memoritere kiváló, jó vagy megfelelő
 Szövegértése kiváló, jó vagy megfelelő

Hallás utáni értése kiváló, jó vagy megfelelő
 Íráskészsége

Írásképének grafikai kivitelezése kiváló, jó vagy megfelelő

másolása pontos vagy megközelítőleg pontos
Tanórai aktivitása: rendszeresen aktív, többnyire aktív, vagy felszólításra együttműködő
Tanulási technikái:
Az önálló munkájának pontossága:
többnyire hibátlan vagy keveset hibázik

3. osztály (Tagozat és ÉKP)
A továbbhaladás feltételei:
A tanuló
Beszédkészsége, kifejezőkészsége
1. Szókincse kiváló, jó vagy megfelelő
2. Olvasása kifejező-pontos, folyamatos-pontos, kevés hibát ejtő vagy akadozó
Szövegértése kiváló, jó vagy megfelelő
Hallás utáni megértése
kiváló, jó vagy megfelelő
Nyelvtani ismeretei pontos, megközelítőleg pontos vagy többnyire pontatlan
Íráskészsége
1. másolás:
pontos, megközelítőleg pontos vagy többnyire pontatlan
2.füzetvezetés: esztétikus-igényes,pontos-áttekinthető vagy pontatlan
Felkészülése a tanórákra: rendszeres, többnyire készül vagy rendszertelen
Tanórai aktivitása: rendszeresen aktív, többnyire aktív vagy felszólításra együttműködő
Tanulási technikái:
1. Munkatempója: gyors, jó, megfelelő vagy lassú tempóban dolgozik
2. Az önálló munka pontossága: többnyire hibátlan, keveset vagy gyakran
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4. osztály (Tagozat és ÉKP)
A továbbhaladás feltételei:
A tanuló
Beszédkészsége, kifejezőkészsége
1. Szókincse kiváló, jó vagy megfelelő
2. Olvasása kifejező-pontos, folyamatos-pontos, kevés hibát ejtő vagy akadozó
Szövegértése kiváló, jó vagy megfelelő
Hallás utáni megértése
kiváló, jó vagy megfelelő
Nyelvtani ismeretei pontos, megközelítőleg pontos vagy többnyire pontatlan
Íráskészsége
1. másolás:
pontos, megközelítőleg pontos vagy többnyire pontatlan
2.füzetvezetés: esztétikus-igényes, pontos-áttekinthető vagy pontatlan
Felkészülése a tanórákra: rendszeres, többnyire készül vagy rendszertelen
Tanórai aktivitása: rendszeresen aktív, többnyire aktív vagy felszólításra együttműködő
Tanulási technikái:
1. Munkatempója: gyors, jó, megfelelő vagy lassú tempóban dolgozik
2. Az önálló munka pontossága: többnyire hibátlan, keveset vagy gyakran

Idegen nyelv 4. osztály (általános tanterv)

KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a
célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az
A fejlesztés várt egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid
eredményei a szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot
ciklus végén
önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű,
rövid szövegeket alkot.
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2. Felső tagozat
2.1.

Matematika:
5. évfolyam

Témakör
I. GONDOLKODÁSI MŰVELETEK

Követelmény
A gondolkodási módszerek követelményei
elsősorban a többi témában
konkretizálódnak.
Számok csoportosítása, halmazba rendezése
adott feltételek szerint. Halmazok metszete,
uniója, részhalmaz fogalma szemlélet
alapján. Adott tulajdonságú pontok keresése.
Elemek elrendezése, rendszerezése. Néhány
elem sorba rendezése, kiválasztása különféle
módszerekkel.
Szövegértelmezés. Relációk ismerete:
egyenlő, kisebb, nagyobb, több, kevesebb.
Logikai kifejezések használata: nem, és,
vagy, minden, van olyan, legalább,
legfeljebb. Megoldások megtervezése,
eredmények ellenőrzése.

II. SZÁMTAN, ALGEBRA

Természetes számok milliós számkörben.
Alaki érték, helyi érték. Hallott számok
leírása, látott számok kiolvasása. Számok
csoportosítása, ábrázolásuk számegyenesen.
A négy alapművelet elvégzése. Szorzás,
osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Műveleti
sorrend.
Negatív szám értelmezése modellekkel:
adósság, hőmérséklet, földrajzi adatok.
Ellentett, abszolút érték. Negatív számok
összeadása, kivonása, szorzásuk és osztásuk
természetes számmal.
A tört és a tizedes tört fogalma. A tört
értelmezése kétféle modellel. Tört helye a
számegyenesen. Törtek nagyság szerinti
összehasonlítása. Összeadás, kivonás a törtek
körében. Törtek szorzása, osztása
természetes számmal. Szorzás, osztás 10-zel,
100-zal, 1000-rel. Tizedes törtek kerekítése.
Átlagszámítás.
Egyszerű elsőfokú, egyismeretlenes
egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
következtetéssel. A megoldások ábrázolása
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számegyenesen, ellenőrzés behelyettesítéssel.
III. ÖSSZEFÜGGÉSEK,
FÜGGVÉNYEK, SORORZATOK

Helymeghatározás gyakorlati feladatokban.
A Descartes-féle derékszögű
koordinátarendszer.
Sorozat megadása a képzés szabályával,
illetve néhány elemével. Sorozatok folytatása
adott szabály szerint. Példák konkrét
sorozatokra.
Sakklépések megadása, torpedó játék betűszám koordinátákkal. Osztálytermi ülésrend
megadása koordinátarendszerrel.

IV. GEOMETRIA, MÉRÉS

Alakzatok. Testek geometriai jellemzői. A
tér elemei: pont, vonal, egyenes, félegyenes,
szakasz, sík, szögtartomány. Párhuzamosság,
merőlegesség, konvex alakzatok.
Síkidomok, sokszögek szemléletes fogalma.
Mérés: szabványmértékegységek: hosszúság,
terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. A
szög mérése, egységei. A szög fajtái. Kocka,
téglatest tulajdonságai, hálója. Téglatest
(kocka) felszínének és térfogatának
kiszámítása.
Ponthalmazok. A távolság szemléletes
fogalma, adott tulajdonságú pontok keresése.
Két pont, pont és egyenes távolsága. Két
egyenes távolsága. Adott feltételeknek
megfelelő ponthalmazok.
Kör, gömb szemléletes fogalma. Sugár,
átmérő.

V. VALÓSZÍNŰSÉG,
STATISZTIKA

Adott egyenesre merőleges „szerkesztése”.
Adott egyenessel párhuzamos „szerkesztése”.
Téglalap, négyzet, derékszögű háromszög
„szerkesztése”.
Valószínűségi játékok és kísérletek
dobókockák, pénzérmék segítségével. A
valószínűség szemléletes fogalma.
Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.
Egyszerű diagramok, értelmezése, táblázatok
olvasása, készítése.
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6. évfolyam
TÉMAKÖR
I. GONDOLKODÁSI
MŰVELETEK

KÖVETELMÉNY
Elemek elrendezése, rendszerezése adott szempont(ok)
szerint, fadiagram használata. Néhány elem sorba
rendezése és kiválasztása.
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A
részhalmaz fogalma. Két véges halmaz közös része.
Két véges halmaz egyesítése.
Példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen
bemutatására. A tanultakhoz kapcsolódó igaz és hamis
állítások.
Változatos tartalmú szövegek értelmezése.
Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése,
használata (pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; több;
kevesebb; nem; és; vagy; minden; van olyan, legalább,
legfeljebb).
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi
szituációk megfogalmazása szóban és írásban.
Definíció megértése és alkalmazása.

II. SZÁMTAN, ALGEBRA

A négy alapművelet elvégzése az egész számok
körében. Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti
sorrend. Műveletek eredményeinek előzetes becslése,
ellenőrzése, kerekítése.
A racionális számok halmaza. Véges és végtelen
szakaszos tizedes törtek. A törtfogalom egységesítése
közönséges és a tizedes tört esetében. Törtek
egyszerűsítése és bővítése. A számok reciprokának
fogalma. A négy alapművelet az egészek és a törtek
körében. 0 szerepe a szorzásban, osztásban.
Egyszerű elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel,
lebontogatással. A megoldások ábrázolása
számegyenesen, ellenőrzés behelyettesítéssel.
Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű matematikai
problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek
feldolgozása.
Arányos következtetések. A mindennapi életben
felmerülő, egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel. Egyenes arányosság.
Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság,
terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg.
Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület,
kerület, felszín és térfogat számítása során.

33

A százalék fogalmának megismerése gyakorlati
példákon keresztül. Az alap, a százalékérték és a
százalékláb értelmezése. Egyszerű százalékszámítási
feladatok arányos következtetéssel.
Maradékos osztás. Oszthatóság fogalma. Prímszám,
összetett szám. Prímtényezős felbontás.
Egyszerű oszthatósági szabályok (2-vel, 3-mal, 5-tel,
9-cel, 10-zel, 100-zal). Két szám közös osztói, közös
többszörösei. Osztó, többszörös alkalmazása.
III. GEOMETRIAI, MÉRÉS

A tengelyes tükrözés. Két ponttól egyenlő távolságra
levő pontok. Szakaszfelező merőleges. Egyszerű
alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. A
tengelyes tükrözés tulajdonságai. Nevezetes szögek
szerkesztése.
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Tengelyesen
szimmetrikus háromszögek, négyszögek (deltoid,
rombusz, húrtrapéz, téglalap, négyzet), sokszögek. A
kör.
Háromszögek és csoportosításuk szögeik és oldalaik
szerint.
Négyszögek, speciális négyszögek: trapéz,
paralelogramma, deltoid, rombusz megismerése.
Háromszög, négyszög sokszög belső és külső
szögeinek összege.
Háromszög és speciális négyszögek szerkesztése.
Szabályos sokszögek.
Testhálók.

IV. FÜGGVÉNYEK

Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert vagy
felismert szabály alapján, ábrázolásuk grafikonon.
A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer
alkalmazása. Változó mennyiségek közötti
kapcsolatok, ábrázolásuk derékszögű koordinátarendszerben. Egyszerű grafikonok értelmezése.
Gyakorlati példák egyenes arányosságra, elsőfokú
függvényekre. Az egyenes arányosság grafikonja.
Sorozat megadása a képzés szabályával, illetve néhány
elemével. Példák konkrét sorozatokra. Sorozatok
folytatása adott szabály szerint.
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V. VALÓSZÍNŰSÉG,
STATISZTIKA

Valószínűségi játékok és kísérletek dobókockák,
pénzérmék segítségével. Biztos és lehetetlen esemény.
Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Egyszerű
diagramok, értelmezése, táblázatok olvasása, készítése.
Átlagszámítás néhány adat esetén (számtani közép).

7. évfolyam
TÉMAKÖR
I. GONDOLKODÁSI
MŰVELETEK

KÖVETELMÉNY
Halmazba rendezés több szempont alapján a
halmazműveletek alkalmazásával. Három halmaz
uniója, metszete. Halmazok különbsége. A részhalmaz.
Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”,
„minden” „legalább”, legfeljebb” kifejezések
használata.
Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítások
igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán.
A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések,
kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás.
A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz
kapcsolódó szöveges feladatok megoldása.
Matematikai játékok. Kombinatorikai feladatok
megoldása különféle módszerekkel: fadiagram.
Skatulyaelv alkalmazása. Logikai szita egyszerű
feladatokban.

II. SZÁMTAN, ALGEBRA

Racionális számok: véges, végtelen tizedes törtek,
példák nem racionális számra.
A természetes, egész és racionális számok halmazának
kapcsolata.
Műveletek racionális számkörben írásban és
számológéppel. Az eredmény helyes és értelmes
kerekítése. Eredmények becslése, ellenőrzése.
A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre, egész
számok körében.
Műveletek hatványokkal: azonos alapú hatványok
szorzása, osztása. Szorzat, hányados hatványozása.
Hatvány hatványozása.
10 egész kitevőjű hatványai. 10-nél nagyobb számok
normálalakja.
Számok négyzete, négyzetgyöke. Példa irracionális
számra (π, 2 ).
Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
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Négyzetszámok. Oszthatósági szabályok. Összetett
oszthatósági szabályok: pl. 6-tal, 12 - vel,15-tel.
Számelméleti alapú játékok.
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes arányosság,
fordított arányosság és grafikonjaik.
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, illetve elsőfokúra visszavezethető
egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása.
Azonosság. Azonos egyenlőtlenség. Alaphalmaz,
megoldáshalmaz.
A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű
szöveges feladatok megoldása a tanult matematikai
módszerek használatával. Ellenőrzés. Egyszerű
matematikai problémát tartalmazó hosszabb szövegek
feldolgozása.
III. GEOMETRIAI, MÉRÉS

A háromszögek nevezetes vonalai és körei: magassága,
magasságvonala, súlyvonala, középvonala. A
háromszög köréírt és beírt köre. A háromszögek
kerületének és területének kiszámítása.
A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek
összege.
Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai,
kerülete, területe. Sokszögek kerületének és területének
meghatározása átdarabolással.
Kör kerülete, területe. A kör és érintője.
A tanult síkbeli alakzatok (háromszög, trapéz,
paralelogramma, deltoid) szerkesztése.
Középpontos tükrözés. A transzformáció tulajdonságai,
Alakzatok képének szerkesztése.
Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban.
Paralelogramma, rombusz tulajdonságai és
szerkesztése. Szögpárok (egyállású szögek,
váltószögek, kiegészítő szögek).
Egyenes hasábok tulajdonságai felszíne, térfogata.
Forgáshenger tulajdonságai, hálója, felszíne, térfogata.
Mértékegységek átváltása racionális számkörben.
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IV. FÜGGVÉNYEK

Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése
konkrét esetekben. Egyértelmű hozzárendelés két
halmaz elemei között. Függvények és grafikonjaik
ábrázolása a derékszögű koordinátarendszerben.
Lineáris függvények. Egyenes arányosság grafikus
képe. Példa nem lineáris függvényre: f(x) = x2, f(x)
=׀x׀. Függvények jellemzése növekedés, fogyás.
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus
megoldása.
Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése
értéktáblázat segítségével.
Egyszerű sorozatok vizsgálata. számtani sorozat.

V. VALÓSZÍNŰSÉG,
STATISZTIKA

Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság
szemléltetése, grafikonok készítése.
Adathalmazok elemzése és értelmezése, ábrázolásuk
(átlag, módusz, medián). Számtani közép kiszámítása.
Valószínűségi kísérletek. Valószínűség előzetes
becslése, szemléletes fogalma. Valószínűségi
kísérletek, eredmények lejegyzése. Gyakoriság, relatív
gyakoriság fogalma.
8. évfolyam

TÉMAKÖR
I. GONDOLKODÁSI
MŰVELETEK

KÖVETELMÉNY
Halmazba rendezés több szempont alapján a
halmazműveletek alkalmazásával. Két véges halmaz
uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz.
Matematikatörténet: Cantor.
Logikai feladatok megoldása egymást követő állítások
logikai rendszerével. Állítások megfogalmazása. Az
„és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”,
„minden” „legalább”, legfeljebb” kifejezések
használata.
Halmazok számossága, két, három halmaz esetén.
Kombinatorika: elemek sorbarendezése, kiválasztása.
(fadiagram, útdiagram).
Bináris útválasztás adott szövegek kiolvasásakor.
Skatulyaelv.
A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések,
kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás.
A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz
kapcsolódó szöveges feladatok megoldása.
Matematikai játékok, fejtörők.

II. SZÁMTAN, ALGEBRA

Algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú,
egynemű kifejezés fogalma. Kifejezések helyettesítési
érétke. Műveletek algebrai kifejezésekkel.
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Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás.
Kiemelés. Egytagú és többtagú algebrai egész
kifejezések szorzása racionális számmal. Kéttagú
algebrai egész kifejezés szorzása egytagú, illetve
kéttagú kifejezéssel.
Műveletek racionális számkörben írásban és
számológéppel. Az eredmény helyes és értelmes
kerekítése.
Eredmények becslése, ellenőrzése.
A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási
feladatok. Gazdaságossági számítások.
A hatványozás fogalma pozitív és negatív egész
kitevőre is, egész számok körében.
Hatványozás és azonosságai. Műveletek
hatványértékekkel.
Prímszám, összetett szám. Prímtéglák. Prímtényezős
felbontás.
Számok négyzete, négyzetgyöke. Példa irracionális
számra (π, 2 ).
Azonosság. Azonos egyenlőtlenség. Alaphalmaz,
megoldáshalmaz fogalma.
Egyszerű elsőfokú illetve elsőfokúra visszavezethető
egész és törtegyütthatós egyenletek megoldása
mérlegelvvel.
A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű
szöveges feladatok megoldása a tanult matematikai
módszerek használatával. Ellenőrzés.
Egyszerű matematikai problémát tartalmazó hosszabb
szövegek feldolgozása. Egyenletek felírása a szöveg
alapján.
Feladatok a környezetvédelem, az egészséges életmód,
a vásárlások, a család jövedelmének ésszerű
felhasználása köréből.
III. GEOMETRIAI, MÉRÉS

Pitagorasz tétele és bizonyítása. Pitagorasz tétel síkbeli
és térbeli alkalmazása.
Valósághoz kötődő térbeli problémák megoldása.
„Tétel és megfordítása” logikai jellemzői.
Eltolás, a vektor fogalma. Az eltolás tulajdonságai.
Egyállású szögek.
Elforgatás.
Kicsinyítés és nagyítás. Középpontos nagyítás
kicsinyítés
tulajdonságai
a
hasonló
kép
megszerkesztése egyszerű esetekben. Megfelelő
szakaszok arányának felfedezése.
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Geometriai testek és tulajdonságaik.
Háromszög és négyzet alapú gúla, forgáskúp
tulajdonságai.
A gömb és a kör analógiája.
Egybevágósági transzformációk összefoglalása.
Szögpárok.
Egyszerű számításos és bizonyítási feladatok a
geometria különböző területeiről.
IV. FÜGGVÉNYEK

Összefüggések vizsgálata. Grafikonok olvasása,
értelmezése. Szöveggel vagy matematikai alakban
megadott szabály grafikus megjelenítése értéktáblázat
segítségével.
Két halmaz elemei közötti megfeleltetés. Egyértelmű
hozzárendelés. Lineáris függvény és tulajdonságai.
Értelmezési tartomány értékkészlet.
Példa nem lineáris függvényre:
f(x) = x2, f(x) =׀x׀.
Függvények jellemzése növekedés, fogyás. legkisebb,
legnagyobb értékeke megfigyelése.
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus
megoldása.
A sorozat, mint speciális függvény. Állandó
különbségű, állandó hányadosú sorozatok vizsgálata.
Rekurzív módon megadott egyszerű sorozatok
folytatása néhány elemmel.
Matematikatörténet: Gauss, Fibonacci

V. VALÓSZÍNŰSÉG,
STATISZTIKA

Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság
szemléltetése, grafikonok készítése.
Adathalmazok elemzése.
Táblázat és grafikonok felvétele.
Vonal-, kör- és oszlopdiagram.
Statisztikai középértékek: átlag, módusz, medián.
Valószínűségi kísérletek. Valószínűség előzetes
becslése. Gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség
fogalma. Egyenlően valószínű események
valószínűsége.
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2.2.

Természetismeret
5. évfolyam

Anyagok felismerése, csoportosítása
Halmazállapotok
Tömeg, sűrűség, mérés
Levegő-víz összetevői, jellemzői, jelentőségük
Talaj kialakulása, védelme, termőképessége
Kulcsfogalmak/ fogalmak Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás,
talaj, kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség, tulajdonság,
mennyiség, mértékegység; tömeg, sűrűség; levegő, víz,
oldat
Virágos növények felépítése, működése
II. Élet a kertben
Ismerje a gyümölcsök (őszibarackfa, diófa és a szőlő( és
Az őszi kert
zöldségek (paprika, káposztafélék) jellemzőit
Tudja felsorolni és jellemezni károsítóikat

I. Állandóság és
változás
környezetünkben –
Anyag és közeg

III. Élet a kertben
A tavaszi kert

Kulcsfogalmak/
fogalmak

IV. Állatok a házban
és ház körül

Kulcsfogalmak/
fogalmak

V. Tájékozódás a
valóságban és a
térképen

Az ismert zöldségfélék: a vöröshagyma és a burgonya
környezettel szembeni igénye, testfelépítése, szerepe
A tulipán egyedfejlődése, élettartama
A kert gerinctelen állatainak, a földigiliszta és az éti csiga
külleme, testfelépítése, életmódja és az életközösségben
betöltött szerepe
A kert kártevői: burgonyabogár, meztelen csigák
A kártevők elleni védekezés természetes és vegyszeres
formái
A vegyszerhasználat következményei
Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és
mellékgyökérzet, főeres levél, mellékeres levél, virág,
takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas termés,
bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egynyári,
kétnyári, évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő,
puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalakulásos fejlődés,
átalakulás nélküli fejlődés, tápláléklánc
Házi állatok testfelépítése, életmódja, hasznosítása,
csoportosítása
Házban és ház körül élő állatok testfelépítése, életmódja,
kapcsolata az emberrel
Az állatok szerepe a betegségek elterjesztésében
Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás,
összetett gyomor, kérődző, ragadozó, növényevő,
mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás
Tudjon tájékozódni a térképen és a természetben, ismerje a
fő és mellékvilágtájakat
Tudja használni az arányszámot és a vonalas mértéket
Ismerje fel a domborzati formákat a színek és a magassági
számok alapján
Hazánk tájai, szomszédos országaink
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Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai ismeretek

VI. A Föld és a
világegyetem

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Topográfiai ismeretek

VII. Felszíni és
felszín alatti vizek

Földrészek
Óceánok
Európa helyzete, határai
Magyarország helye Európában
Földrajzi fokhálózat, szélességi és hosszúsági körök
Nevezetes szélességi körök
Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképfajták,
térképvázlat, térkép, térképi jelrendszer, domborzati,
közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi fokhálózat,
keresőhálózat, turistajelzés
Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúliközéphegység, Dunántúli-domb- és hegyvidék, Nyugat
magyarországi-peremvidék
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország,
Szlovénia, Ausztria
Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő,
Északi-sark, északi-sarkkör, kezdő hosszúsági kör
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger,
Földközi-tenger, Afrika, Amerika, Európa, Ázsia,
Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa
A Föld helye a Naprendszerben és a Világegyetemben
Égitest, csillag, bolygó, hold
A Naprendszer felépítése
A Nap jelentősége
A Nap, a Föld és a Hold egymáshoz viszonyított helyzete,
kölcsönhatásai
A Hold és mozgásai
A holdfogyatkozás
Föld alakja és mozgásai, a Föld gömbhéjas szerkezete
Időjárás, éghajlat és elemei: napsugárzás, hőmérséklet,
csapadék, szél
Légköri alapfolyamatok: felmelegedés, lehűlés, szél
keletkezése, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták,
víz körforgása és halmazállapot-változása
Éghajlat-módosító tényezők: földrajzi szélesség, óceánoktól
való távolság, domborzat
Éghajlati övezetek
Magyarország éghajlata
Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis,
tengelyferdeség, Föld mozgásai: tengely körüli forgás, Nap
körüli keringés, évszak, gömbhéjas szerkezet, éghajlati
övezet, éghajlat, kontinentális éghajlat, időjárás, napi és évi
középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes
hőingadozás, csapadék, szél
Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz,
Neptunusz, Szaturnusz, Uránusz, Hold
Felszín alatti vizek: talajvíz, hévíz, ásványvíz, gyógyvíz
jellemzői, jelentősége az ember életében, gazdasági
életében
A belvizek kialakulásának okai és következményei, az
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ellene való védekezés formái
Felszíni vizek: hazánk legjelentősebb állóvizei, folyóvizei
A folyók útja a forrástól a torkolatig
Vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, folyók
felszínformálása
Árvizek kialakulásának oka, az ellene való védekezés
formái
Állóvizek keletkezése, pusztulása
Legnagyobb tavunk: a Balaton (keletkezése, jellemzése)
A folyók, tavak haszna, jelentősége
Vízszennyezés okai, következményei, megelőzésének
lehetőségei
Vizek védelme
A Balaton-felvidéki vagy a Fertő-Hanság Nemzeti Park
értékei
Víztisztítási eljárások
Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz,
gyógyvíz, ásványvíz, folyóvíz, állóvíz, főfolyó,
mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás,
felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem
Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva,
Rába, Szigetköz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget,
Mohácsi-sziget
6. évfolyam

I.Az anyag és néhány
fontos tulajdonsága
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II. Vizek, vízpartok
élővilága

Hely- és helyzetváltoztatás
A hőmérséklet- és a mozgás változásával járó kölcsönhatások
A mágneses mező
A gravitáció
Az elektromos kölcsönhatás
Az erőhatás.
Az erő mérése
Energiafajták
A megújuló és a nem megújuló energiaforrások
Halmazállapot-változások gyűjtése a természetben, a
háztartásban, az iparban
A fény tulajdonságai és kölcsönhatásai
A színek
Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes,
vonzás, taszítás, gravitációs kölcsönhatás, hőterjedés,
energia, energiaforrás, energiahordozó,
energiagazdálkodás, energiatakarékosság
A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti tényezői
Vizek egysejtűi: zöld szemes ostoros, papucsállatka,
baktériumok testfelépítése, életmódja
Vízi-vízparti növénytársulások vízszintes tagozódása:
lebegő, gyökerező hínár, nádas mocsárrétek, ártéri erdők
jellegzetes növényeinek testfelépítése, életmódja
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jelentősége
A vízi-vízparti életközösség jellemző gerinctelen és
gerinces állatai: tavi kagyló, orvosi pióca, kecskerák,
szúnyogok, szitakötők, (tiszavirág) ponty, leső harcsa,
kecskebéka, vízisikló, tőkés réce, barna réti héja, fehér
gólya külleme, teste, élete, jelentősége az életközösségben,
az ember életében, védettségük
Kölcsönhatások az életközösségben: táplálkozási láncok,
táplálékhálózatok
Az életközösség veszélyeztetettségének okai,
következményei: tápanyagdúsulás és a méreganyag
koncentrálódása
Az életközösség védelme
Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test,
gyöktörzs, kétlaki növény, hínárnövényzet, gerinctelen,
gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, rovar, rák,
gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb,
tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés,
átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli
álom, változó testhőmérséklet
Hazai hegységeink keletkezése, a belső erők szerepe a
hegységképződésben: gyűrődés, vetődés, vulkánosság
A külső felszínformáló erők: víz, szél, jég,
hőmérsékletingadozás hatásai
Kőzetek csoportosítása
Az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység
természeti adottságai, tájai
Bükki Nemzeti Park természeti értékei
Élet a hegyvidékeken: a természeti erőforrások és az
általuk nyújtott lehetőségek
Az erdő gazdasági jelentősége, napsütötte déli lejtők –
szőlőtermesztés – borászat, ásványkincsek és ipari
felhasználásuk
Az ember gazdasági tevékenységének következményei
A táj arculatának változása.
A dunántúli domb- és hegyvidék
Nyugat-magyarországi peremvidék természeti adottságai,
tájai
Élet a dombvidéken
Természeti erőforrások
Termesztett növényei: lucerna, repce testfelépítése,
termesztése, felhasználása
A mezőgazdaság hatása a környezetre: talajpusztulás,
környezetszennyezés.
Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység,
Északi-középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék,
Bakony, Vértes, Dunazug-hegység, Börzsöny, Cserhát,
Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, Aggteleki-karszt, Kékes,
Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnaihegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs
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V. Alföldi tájakon

Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok,
vulkán, kráter, kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni
hamu, andezit, bazalt, mészkő, belső erő, külső erő, bauxit,
lignit
Gyökérgümő, pillangós virág
Az erdő mint életközösség
Az erdő szintjei, a környezeti tényezők függőleges irányú
változásai
Az erdőszintek legjellemzőbb növényeinek (kocsánytalan
tölgy, gyertyán, bükk, erdei fenyő, gyepűrózsa, erdei
pajzsika, nagy seprűmoha) környezeti igényei, faji
jellemzői, testfelépítése, hasznosítása, az életközösségben
betöltött szerepe
Az erdőszéli csiperke és a gyilkos galóca faji sajátosságai
A (bazidiumos) gombák testfelépítése, táplálkozása,
szaporodása
A gombák szerepe az életközösségekben, az egészséges
táplálkozásban
A gombafogyasztás szabályai
Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak (szarvasbogár,
gyapjaslepke, erdei vöröshangya, koronás keresztespók,
közönséges kullancs, széncinege, nagy tarkaharkály,
gímszarvas, vaddisznó, erdei fülesbagoly, róka) külleme,
teste, élete, szerepe az erdő életében
A kullancsok által terjesztett betegségek, az ellenük való
védekezés
A kullancseltávolítás fontossága, módszerei
Táplálkozási láncok, táplálékhálózat
A vadgazdálkodás szerepe, jelentősége
Az erdő szociális, környezetvédő szerepe;
veszélyeztetettsége
Az erdőjárás szabályai
Herman Ottó munkásságának jelentősége
Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan
növény, gomba, spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél,
tobozvirágzat, cserje, pókszabású, rovar, bogár, lepke,
csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. vésőcsőr
Hazai alföldjeink keletkezése
A Kisalföld és az Alföld tájai, természeti adottságai
A füves puszták jellegzetes növényei: fűfélék, gyógy- és
gyomnövények, jellemzőik, jelentőségük
Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék, gyíkok, fácán,
mezei pocok, mezei nyúl, egerészölyv szervezete,
életmódja
A Kiskunsági vagy a Hortobágyi Nemzeti Park természeti
értékei
Alföldek hasznosítása, szerepük a lakosság
élelmiszerellátásában
Termesztett növényei: búza, kukorica, napraforgó;
jellegzetes szerveik, termesztésük, felhasználásuk
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VI. A természet és
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VII. Az ember
szervezete és
egészsége

A növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszeripar
összefüggései
Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld,
Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét,
Debrecen, Győr
Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle,
koronagyökér, takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-,
torzsavirágzat, szemtermés, kifejlés, kétéltű, hüllő, rágcsáló
Gazdasági ágazatok: mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás
A gazdaság természeti feltételei
Településtípusok: tanya, falu, városjellemző képe,
társadalmi, gazdasági szerepe
Élet a városban
A város mesterséges életközösségének, sajátos állatvilága:
házi egér vándorpatkány, csótány, feketerigó, galamb,
elszaporodásuk feltételei és következményeik
A betegséget terjesztő állatok elleni védekezés formái
A háztartás anyag- és energiagazdálkodása
Víz- és energiafelhasználás
Környezetszennyezés és csökkentésének formái
Az anyag- és energiatakarékosság lehetőségei
Szelektív hulladékgyűjtés
Hazánk fővárosa, Budapest: földrajzi helyzete, gazdasági,
kulturális jelentősége
Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés,
fogyasztás, nyersanyag, késztermék
Testkép, testalkat, testtájak
Az emberi test méretének, arányainak változásai az
egyedfejlődés során
A mozgás szervrendszere
A vázrendszer és az izomzat fő jellemzői
A mozgás-szervrendszer felépítése és működése közötti
kapcsolat
A kamaszkori elváltozások okai, következményei,
megelőzésük lehetőségei
A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a keringés
legfontosabb szervei
Kapcsolatok az anyagcsere életjenségei, szervrendszerei
között
Az egészséges táplálkozás alapelvei
A férfi és a női nemi szervek felépítése és működése
Serdülőkori változások
A két nem testi és lelki tulajdonságainak különbségei
A nemi szervek egészsége, személyi higiéniája
Az egyedfejlődés szakaszai
Méhen belüli és méhen kívüli fejlődés
A serdülő személyiségének jellemző vonása
Az önismeret és az önfejlesztés eszközei
Viselkedési normák, szabályok jelentősége az ember
életében
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Az érzékszervek szerepe
A látó és hallószerv károsító hatásai, megelőzésük módja
Elsősegélynyújtás elemi ismeretei
Környezet és az ember egészsége
Fertőzés, betegség, járvány
A leggyakoribb fertőző betegségek tünetei és megelőzésük
módjai
Lázcsillapítás és diéta
Káros szenvedélyek
Az alkohol, a dohányzás, kábítószerek hatásai az ember
szervezetére, személyiségére
Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna,
emésztés, felszívódás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly,
alultápláltság, légzés, tüdő, vér, szív, kiválasztás, vese,
petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt, magömlés,
menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség,
betegség, fertőzés, járvány
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2.3.

Kémia
7. évfolyam

TÉMAKÖR
I. A kémia
tárgya, kémiai
kísérletek
II. Részecskék,
halmazok,
változások,
keverékek

TARTALOM
Kémia tárgya, jelentősége, felosztása
Kísérletek célja, tervezése, kivitelezése, magyarázata
Laboratóriumi vegyszerek és eszközök.
Részecskeelmélet a kémiában, elemek, vegyületek, molekulák
Halmazállapotok és változásaik
A kémiai reakciók: exoterm és endoterm reakciók
Az anyagmegmaradás törvénye
Komponens (összetevő), a komponensek száma, a komponensek változó
aránya
Elegyek és összetételük
Gáz- és folyadékelegyek
Elegyek összetétele: tömegszázalék, térfogatszázalék
Tömegmérés, térfogatmérés
Oldatok, oldhatóság
Telített oldat
Az oldhatóság változása a hőmérséklettel
Rosszul oldódó anyagok
Keverékek szétválasztása
A levegő, mint gázelegy
A levegő térfogat százalékos összetétele
Néhány vizes oldat
Édesvíz, tengervíz (sótartalma tömegszázalékban), vérplazma (oldott
anyagai)
Szilárd keverékek (pl. só és homok, vas és kénpor, sütőpor, bauxit, gránit,
talaj)

III: A részecskék
szerkezete,
tulajdonságai,
vegyület-típusok

Az atom felépítése és az elektronszerkezet.
A periódusos rendszer felépítése.
Az anyagmennyiség
Az anyagmennyiség fogalma és mértékegysége. Avogadro-állandó.
Egyszerű ionok képződése és jelöléseKovalens kötés
Egyszeres és többszörös kovalens kötés. Kötő és nemkötő elektronpárok,
jelölésük vonallal. Molekulák és összetett ionok kialakulása.
Fémes kötés
Fémek és nemfémek megkülönböztetése tulajdonságaik alapján. Fémek
jellemző tulajdonságai. A fémes kötés, az áramvezetés értelmezése.
Könnyűfémek, nehézfémek, ötvözetek.
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8. évfolyam
TÉMAKÖR
I. A kémia
reakciók típusai

TARTALOM
Egyesülés, bomlás
Gyors égés, lassú égés, oxidáció, redukció
Tűzoltás, felelős viselkedés tűz esetén
Robbanás, tökéletes égés, nem tökéletes égés és feltételei
Rozsdásodás, korrózió
A redukció ipari jelentősége
Oldatok kémhatása, savak, lúgok
Savak és lúgok disszociációja vizes oldatban
Arrhenius-féle sav-bázis elmélet
pH-skála, a pH mint a savasság és lúgosság mértékét kifejező számérték
Indikátorok
Savak és lúgok alapvető reakciói
Közömbösítési reakció, sók képződése
A kémiai reakciók egy általános sémája
 nemfémes elem égése (oxidáció, redukció) → égéstermék: nemfémoxid → nemfém-oxid reakciója vízzel → savoldat (savas kémhatás)
 fémes elem égése (oxidáció, redukció) → égéstermék: fém-oxid →
fém-oxid reakciója vízzel → lúgoldat (lúgos kémhatás)
 savoldat és lúgoldat összeöntése (közömbösítési reakció) → sóoldat
(ionvegyület, amely vízben jól oldódik, vagy csapadékként kiválik)
 kémiai reakciók sebességének változása a hőmérséklettel (melegítés,
hűtés)

II. Élelmiszerek
és az egészséges
életmód

Szerves vegyületek
Szénhidrátok
Egyszerű és összetett szénhidrátok
Szőlőcukor (glükóz, C6H12O6), gyümölcscukor (fruktóz), tejcukor (laktóz),
répacukor (szacharóz)
Biológiai szerepük
Méz, kristálycukor, porcukor
Mesterséges édesítőszerek
Keményítő és tulajdonságai, növényi tartalék-tápanyag
Cellulóz és tulajdonságai, növényi rostanyag.
Fehérjék
Elemi összetétel
20-féle alapvegyületből felépülő óriásmolekulák
Biológiai szerepük (enzimek és vázfehérjék)
Fehérjetartalmú élelmiszerek.
Zsírok, olajok
Elemi összetételük, megkülönböztetésük, tulajdonságaik
Étolaj és sertészsír, koleszterintartalom, avasodás, kémiailag nem tiszta
anyagok, lágyulás
Alkoholok és szerves savak
Szeszes erjedés
Pálinkafőzés
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A glikol, a denaturált szesz és a metanol erősen mérgező hatása
Ecetesedés, ecetsav
Az egészséges táplálkozás
Élelmiszerek összetétele
Zsír- és vízoldható vitaminok, a C-vitamin
Tartósítószerek
Szenvedélybetegségek
Függőség
Dohányzás, nikotin
Kátrány és más rákkeltő anyagok, kapcsolatuk a tüdő betegségeivel
Alkoholizmus és kapcsolata a máj betegségeivel
„Partidrogok”, egyéb kábítószerek
III. Kémia a
természetben

Hidrogén
Tulajdonságai
Előfordulása a csillagokban
Légköri gázok
A légkör összetételének ismétlése (N2, O2, CO2, H2O, Ar)
Tulajdonságaik, légzés, fotoszintézis, üvegházhatás, a CO2 mérgező hatása
Levegőszennyezés
Monitoring rendszerek, határértékek, riasztási értékek
Szmog
O3, SO2, NO, NO2, CO2, CO, szálló por (PM10)
Tulajdonságaik
Forrásaik
Megelőzés, védekezés
Ózonpajzs
Az ózon mérgező hatása a légkör földfelszíni rétegében
A savas esőt okozó szennyezők áttekintése
Vizek
Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz,
desztillált víz, ioncserélt víz, jég, hó
Összetételük, előfordulásuk, felhasználhatóságuk
A természetes vizek mint élő rendszerek
Vízszennyezés
A Föld vízkészletének terhelése kémiai szemmel
A természetes vizeket szennyező anyagok (nitrát-, foszfátszennyezés,
olajszennyezés) és hatásuk az élővilágra
A szennyvíztisztítás lépései
A közműolló
Élővizeink és az ivóvízbázis védelme
Ásványok, ércek
Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma
Magyarországi hegységképző kőzetek főbb ásványai
Mészkő, dolomit, szilikátásványok
Barlang- és cseppkőképződés
Homok, kvarc
Agyag és égetése
Porózus anyagok
Kőszén, grafit, gyémánt
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IV. Kémia az
iparban

Szikes talajok
Vas- és acélgyártás
Alumíniumgyártás
Üvegipar
Homok, üveg
Az üveg tulajdonságai
Újrahasznosítás
Papírgyártás
A folyamat néhány lépése
Fajlagos faigény
Újrahasznosítás
Műanyagipar
A műanyagipar és hazai szerepe
Műanyagok
Közös tulajdonságaik
Energiaforrások felosztása, csoportosítása. A megújuló és meg nem újuló
energiaforrások
Mész
A mészalapú építkezés körfolyamata: mészégetés, mészoltás,
karbonátosodás
Gipsz és cement

V. Kémia a
háztartásban

Savak, lúgok és sók biztonságos használata
Használatuk a háztartásban (veszélyességi jelek)
Maró anyagok
Savak
Háztartási sósav
Akkumulátorsav
Ecet
Vízkőoldók
Lúgok
Erős lúgok: zsíroldók, lefolyótisztítók
Erős és gyenge lúgokat tartalmazó tisztítószerek
Sók
Konyhasó
Tulajdonságai, felhasználása
Szódabikarbóna
Tulajdonságai, felhasználása
A sütőpor összetétele: szódabikarbóna és sav keveréke, CO2-gáz
keletkezése
Fertőtlenítő- és fehérítőszerek
Hidrogén-peroxid
Hipó
Klórmész
Tulajdonságaik, reakcióik
Mosószerek, szappanok, a vizek keménysége
A szappanok, mosószerek mosóhatásának változása a vízkeménységtől
függően
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A víz keménységét okozó vegyületek
A vízlágyítás módjai, csapadékképzés, ioncsere
Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése
A csomagolóanyagok áttekintése
Az üveg és a papír mint újrahasznosítható csomagolóanyag
Alufólia, aludoboz
Az előállítás energiaigénye
Réz és nemesfémek
A félnemesfémek és nemesfémek
A réz (vörösréz) és ötvözetei (sárgaréz, bronz)
Tulajdonságaik
Tudománytörténeti érdekességek
Az ezüst és az arany ún. tisztaságának jelölése
Választóvíz, királyvíz
Permetezés, műtrágyák
Réz-szulfát, mint növényvédő szer
Szerves növényvédő szerek
Adagolás, lebomlás, várakozási idő
Óvintézkedések permetezéskor
A növények tápanyagigénye
Műtrágyák N-, P-, K-tartalma, vízoldékonysága, ennek veszélyei
Az energia kémiai tárolása
Energia tárolása kémiai (oxidáció-redukció) reakciókkal
Szárazelemek, akkumulátorok
Mérgező fémsók, vegyületek begyűjtése
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2.4.

Fizika
7. osztály

Témakörök
Természettudományos vizsgálati módszerek,
kölcsönhatások

Mozgások

Tartalmak
Mérőeszközök használata.
A mért mennyiségek mértékegységei és
átváltásai.
Hely- és helyzetváltozás.
Mozgások a Naprendszerben (keringés,
forgás, becsapódások).
Körmozgás jellemzői (keringési idő,
fordulatszám).
A testek különböző alakú pályákon
mozoghatnak (egyenes, kör, ellipszis=
„elnyúlt kör” a bolygók pályája).
A mozgás viszonylagossága.
A sebesség.
Mozgás grafikus ábrázolása.
A sebesség SI-mértékegysége.
Az egyenes vonalú mozgás
gyorsulása/lassulása (kvalitatív
fogalomként).
Átlagos sebességváltozás közlekedési eszköz
egyenes vonalú mozgásának különböző
szakaszain.
A sebességváltozás természete egyenletes
körmozgás során.
Ha akár a sebesség nagysága, akár az iránya
változik, változó mozgásról beszélünk.
A tömeg.
A test lendülete a sebességtől és a tömegtől
függ.
A tehetetlenség törvénye.
Az erőhatás, erő.
A hatás-ellenhatás törvénye.
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A súrlódás.
A súrlódási erő az érintkező felületek
egymáshoz képesti elmozdulását
akadályozza.
A súrlódási erő a felületeket összenyomó
erővel arányos, és függ a felületek
minőségétől.
Gördülési ellenállás.
A gravitációs kölcsönhatás, gravitációs
mező. Gravitációs erő.
A súly fogalma és a súlytalanság.
1 kg tömegű nyugvó test súlya a Földön kb.
10 N.
Az erőhatás forgásállapotot változtató
képessége. A forgatónyomaték elemi szintű
fogalma.
Az egyszerű gépek alaptípusai és azok
működési elve.
Az egyszerű gépek esetén a szükséges erő
nagysága csökkenthető, de akkor hosszabb
úton kell azt kifejteni.
Energia, energiaváltozás

Az energia elemi, leíró jellegű fogalma. Az
energia és megváltozásai.
Az energia megmaradásának felismerése és
értelmezése.
Munkavégzés és a munka fogalma. A fizikai
munkavégzés az erő és az irányába eső
elmozdulás szorzataként határozható meg.
A munka, mint az energiaváltozás egyik
fajtája. A munka és az energia
mértékegysége.
A testen végzett munka eredményeként
változik a test energiája, az energia és a
munka mértékegysége megegyezik: neve
joule. A joule jele: J.
Az energia különféle fajtái:
belső energia, „helyzeti” energia, mozgási
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energia, rugalmas energia, kémiai energia, a
„táplálék” energiája.
A mozgó testnek, a megfeszített rugónak, a
gravitációs mezőnek energiája van.
Energiaátalakulások, energiafajták:
vízenergia, szélenergia, geotermikus energia,
nukleáris energia, napenergia, fosszilis
energiahordozók.
Napenergia megjelenése a földi
energiahordozókban.
Energiamérleg a családi háztól a Földig.
James Joule élete és jelentősége a tudomány
történetében.
Energiaforrások:

Fosszilis energiahordozók és kitermelésük
végessége.
A vízenergia, szélenergia, megjelenése a
földi energiahordozókban.

A geotermikus energia, a nukleáris energia,
haszna, kára és veszélye.
A Föld alapvető energiaforrása a Nap. Az
egyes energiahordozók felhasználásának
módja, környezetterhelő hatásai.

A teljesítmény és a hatásfok fogalma.

Hőjelenségek

Az energiaváltozással járó folyamatok
jellemzése gyorsaság és hasznosság
szempontjából.
Nevezetes hőmérsékleti értékek.
A Celsius-féle hőmérsékleti skála és egysége.
Hőmérőtípusok.
A hőmérséklet-kiegyenlítődés.
A hőmennyiség (energia) kvalitatív fogalma
mint a melegítő hatás mértéke. Egysége (1 J).
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Halmazállapotok és halmazállapotváltozások.
Melegítéssel (hűtéssel) az anyag
halmazállapota megváltoztatható.
A halmazállapot-változás hőmérséklete
anyagra jellemző állandó érték.
Olvadáspont, forráspont, olvadáshő, forráshő
fogalma.
Csapadékformák és kialakulásuk fizikai
értelmezése.
A halmazállapotok és változások értelmezése
anyagszerkezeti modellel.
Az anyag részecskékből való felépítettsége,
az anyagok különböző halmazállapotbeli
szerkezete.
A kristályos anyagok, a folyadékok és a
gázok egyszerű golyómodellje. A
halmazállapot-változások szemléltetése
golyómodellel.
A belső energia. Belső energia
szemléletesen, mint golyók mozgásának
élénksége (mint a mozgó golyók
energiájának összessége).
Melegítés hatására a test belső energiája
változik.
A belsőenergia-változás mértéke megegyezik
a melegítés során átadott hőmennyiséggel.
Hőtágulás és gyakorlati szerepe.
Hőtan és táplálkozás: az életműködéshez
szükséges energiát a táplálék biztosítja.
Hőátadás, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás.
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8. évfolyam
Nyomás

A nyomás fogalma, mértékegysége.
Szilárd testek, folyadékok és gázok által
kifejtett nyomás.
Nyomás a folyadékokban:
 nem csak a szilárd testek fejtenek ki
súlyukból származó nyomást;
a folyadékok nyomása a folyadékoszlop
magasságától és a folyadék sűrűségétől függ.
Dugattyúval nyomott folyadék nyomása.
A nyomás terjedése folyadékban (vízi
buzogány, dugattyú).
Oldalnyomás.
Nyomás gázokban, légnyomás.
Torricelli élete és munkássága.
Arkhimédész törvénye.
A hang keletkezése, terjedése, energiája.
A terjedési sebesség gázokban a legkisebb és
szilárd anyagokban a legnagyobb.
Az emberi hallás első lépése: átalakulás a
dobhártyán
Zajszennyezés.

Elektromosság, mágnesség

Hangszigetelés.
Rengés terjedése a földkéregben és a
tengerekben: a földrengések kis rezgésszámú
hangrezgések formájában történő terjedése, a
cunami kialakulásának leegyszerűsített
modellje.
Az anyag elektromos tulajdonságú
részecskéinek (elektron, proton és ion)
létezése. Az atomok felépítettsége.
Az elektromos (elektrosztatikus
kölcsönhatásra képes) állapot. Az elektromos
töltés mint mennyiség, értelmezése.
Bizonyos testek többféle módon elektromos
állapotba hozhatók. Az elektromos állapotú
testek erőhatást gyakorolnak egymásra.
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Kétféle (negatív és pozitív) elektromos
állapot létezik, a kétféle „töltés” közömbösíti
egymás hatását. Az elektromos tulajdonságú
részecskék átvihetők az egyik testről a
másikra.
A feszültség fogalma és mértékegysége.
A töltések szétválasztása során munkát
végzünk.

Az elektromos áramkör és részei (telep,
vezetékek, ellenállás vagy fogyasztó).
A telepben zajló belső folyamatok: a
különböző elektromos tulajdonságú
részecskék szétválasztása a két pólusra. A két
pólus közt feszültség mérhető, ami az
áramforrás elektromos mezejének
mennyiségi jellemzője.

Az elektromos egyenáram.
Az elektromos egyenáram, mint
töltéskiegyenlítési folyamat.
Az áram erőssége, az áramerősség
mértékegysége (1 A).
Adott vezetéken átfolyó áram a vezető két
vége között mérhető feszültséggel arányos.
A vezetéket jellemző ellenállás fogalma,
mérése és kiszámítása. Az ellenállás
mértékegysége (1 Ω).
Ohm törvénye.
Az áram mágneses hatása: az elektromos
áram mágneses mezőt gerjeszt.
Az áramjárta vezetők között mágneses
kölcsönhatás lép fel, és ezen alapul az
elektromotorok működése.
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Az áram hőhatását meghatározó
arányosságok és az azt kifejező matematikai
összefüggés (E=UIt),
energiakicsatolás, fogyasztók.

Az elektromágneses indukció jelensége.
Váltakozó áram és gyakorlati alkalmazása.
Az elektromos energia „előállítása”,
szállítása.

Optika, csillagászat

A fény egyenes vonalú terjedése.
A fényvisszaverődés és a fénytörés: a fény az
új közeg határán visszaverődik és/vagy
megtörik; a leírásuknál használt fizikai
mennyiségek (beesési szög, visszaverődési
szög, törési szög rajzolása).
Teljes visszaverődés.
Hétköznapi optikai eszközök képalkotása.
Valódi és látszólagos kép.
Síktükör, homorú és domború tükör, szóróés gyűjtőlencse. Fókusz.
A szem képalkotása.
Rövidlátás, távollátás, színtévesztés.
A fehér fény színeire bontása. Színkeverés,
kiegészítő színek.
A tárgyak színe: a természetes fény
különböző színkomponenseit a tárgyak
különböző mértékben nyelik el és verik
vissza, ebből adódik a tárgy színe. Elsődleges
és másodlagos fényforrások.
Fénykibocsátó folyamatok a természetben.
Mesterséges fényforrások.
Fényszennyezés. Az égbolt természetes
fényforrásai: a Nap, Hold, bolygók,
csillagok, csillaghalmazok, ködök stb.
A Naprendszer szerkezete.
A Nap, a Naprendszer bolygóinak és azok
holdjainak jellegzetességei. Megismerésük
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módszerei.
Geocentrikus és heliocentrikus világkép.
A tudományos kutatás modelleken át a
természettörvényekhez vezető útja mint
folyamat. A napfény és más fényforrások
(elektromágneses) spektruma:
rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös
sugárzás, látható fény, UV sugárzás,
röntgensugárzás.
A Nap fénye és hősugárzása biztosítja a
Földön az élet feltételeit.
A napozás szabályai.
Példák az infravörös és az UV sugárzás, a
röntgensugárzás élettani hatásaira,
veszélyeire, gyakorlati alkalmazásaira a
technikában és a gyógyászatban.
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2.5. Biológia
7. évfolyam
I.Távoli tájak
életközösségei

II. Részekből egész

III. Az élőlények
rendszerezése

Trópusi esőerdő elhelyezkedése, egy jellemző
növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó
bemutatása, tápláléklánc
Szavanna elhelyezkedése, egy jellemző növény
ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó
bemutatása, tápláléklánc
Sivatag elhelyezkedése, egy jellemző növény
ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó
bemutatása, tápláléklánc
Mediterráneum elhelyezkedése, egy jellemző
növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó
bemutatása, tápláléklánc
Füves puszták elhelyezkedése, egy jellemző növény
ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó
bemutatása, tápláléklánc
Lombhullató erdők elhelyezkedése, egy jellemző
növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó
bemutatása, tápláléklánc
Tajga elhelyezkedése, egy jellemző növény
ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó
bemutatása, tápláléklánc
Tundra elhelyezkedése, egy jellemző növény
ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó
bemutatása, tápláléklánc
Közép-Európa magashegységei elhelyezkedése,
egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő,
egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc
Sarkvidékek elhelyezkedése, egy jellemző növény
ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó
bemutatása, tápláléklánc
Tengerek, óceánok elhelyezkedése, egy jellemző
növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó
bemutatása, tápláléklánc
Szerveződési szintek
Eukarióta sejt szerkezete, sejtosztódás típusai
Növényi és állati szövetek típusai, jellemzői.
Élőlények közötti kölcsönhatások
A tápláléklánc elemei
Élőlényeket építő anyagok
Ivaros és ivartalan szaporodás
Törzs, osztály, faj fogalma
Növény-és állatrendszertani besorolások
Egy eukarióta, egy növényi, egy állati és egy gomba
törzs jellemzése.
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8. évfolyam
I.Szépség, erő,
egészség
II. Szervezetünk
anyag- és
energiaforgalma

III. Belső környezet
állandósága

IV. Fogamzástól az
elmúlásig

Emberi test síkjai, szimmetria
Csontrendszerünk, izmaink
A bőr felépítése szerepe
A táplálkozási szervrendszer részei és jellemzői,
működése, betegségei
Tápanyagok
Légzési szervrendszer részei és jellemzői,
betegségei
A vér és a keringési szervrendszer alkotói és
jellemzői, betegségei
Kiválasztó szervrendszer alkotói, jellemzői,
betegségei
Az immunrendszer működése
Idegszövet és az idegrendszer felépítése
A központi és környéki idegrendszer, vegetatív
idegrendszer, tanult és velünk született reflexek,
érzékszervek működése és betegségei
Hormonrendszer működése és betegségei
Szaporodási szervrendszer (nő és férfi) működése és
betegségei
Embrionális és posztembrionális fejlődés
Az emberi élet szakaszai és jellemzésük
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2.5.

Földrajz
7. évfolyam

Témakörök:
A szilárd Föld anyagai és folyamatai:
Környezetünk anyagainak vizsgálata
Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla)
összehasonlítása.
A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése, különböző talajtípusok.
A folyamatosan változó bolygó és környezet
A kőzetlemezek mozgásai és következménye
A földrajzi (külső) erők felismerése
Tájékozódás a földtörténeti időben
A földrajzi övezetesség alapjai
Éghajlati alapismeretek
Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők érvényesülésének
felismerése, magyarázata; az éghajlat övezetességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati
diagram olvasása.
A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása
Esőerdővidék, szavannavidék, sivatag
A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése
A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése
A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok
A függőleges földrajzi övezetesség
Gazdasági alapismeretek
A gazdaság értelmezése
Pénzügyi alapismeretek, Egy termék árát befolyásoló tényezők
A piac működési alapelvei, a kiadás-bevétel rendszere
Nemzetközi együttműködések; (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális és civil
szervezetek).
Afrika és Amerika földrajza
Afrika természetföldrajza
Afrika domborzata és tájai, földtani szerkezete, ásványkincsek
Afrika társadalomföldrajza
Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a fiatal népesség
A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, oázis- és legeltető
gazdálkodás)
Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásai
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Amerika természetföldrajza
Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlítása
A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zártság
Amerika társadalomföldrajza
A népességkeveredés, népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a településegyüttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamata
Amerika ország földrajza
Eltérő
szerepű
országok
(világgazdasági
nagyhatalom,
felzárkózó
erőterek,
banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.
Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; Brazília mint gyorsan
fejlődő ország.
Ázsia földrajza
Ázsia természetföldrajza
Óriástájak és szerkezeti egységek, változatos éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és
vízszegénység
Belső-ázsiai sivatagok; Monszun vidékek a forró és a mérsékelt övezetben
Ázsia társadalomföldrajza
Az ősi kultúrák, a világvallások, népek és kultúrák jellemzői
A világ új fejlődési és gazdasági pólusa
Ázsia regionális földrajza
Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági alapanyag-termelők,
összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott országok, új gazdasági hatalmak
India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom ellentmondásai.
Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a biotechnológián és
elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a természeti katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai,
életmódbeli és környezeti következményei.
Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső területek
fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és környezeti következményei.
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza
Ausztrália, a kontinensnyi ország tájai és jellemzői
A sarkvidékek földrajza
A világtenger földrajza, a tengeráramlások szerepe, a világtenger mint erőforrás
(ásványkincsek, árapály-energia, halászat), veszélyforrás (szökőár)
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8. évfolyam
Témakörök:
Európa általános földrajza
Európa általános természetföldrajzi képe
A külső erők felszínformáló tevékenysége
Nagytájak bemutatása
Európa éghajlatainak bemutatása
Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai, öregedő népesség, világgazdasági szerep
Észak- és Mediterrán-Európa földrajza
A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek életében
Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményei; az eltérő jellegű természeti tájak,
Gazdasági jellemzők
Mediterrán-Európa földrajza
Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a kikötőövezet és az üdülőövezet
földrajzi-környezeti modellje
A Balkán-térség
A térség természetföldrajzi jellemzése
Atlanti-Európa földrajza
Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái
A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyugat-Európa természetföldrajzi
jellemzése.
Bányavidékek és ipari körzetek átalakulási folyamata
Nyugat-Európa meghatározó országai
Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a profilt váltó
iparvidékek).
Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyományainak, a modern ipar
kialakulásának földrajzi összefüggései).
Kelet- és Közép-Európa földrajza
Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között
A termelési kapcsolatrendszerek, energiahordozók és ásványkincsek
Oroszország
Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi alapjai, nagy területi
fejlettségkülönbségek
Közép-Európa
A hegyvidéki Közép-Európa:
A medencei Közép-Európa
Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi jellemzése
Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése
A Kárpát-medencevidék földrajza
A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége, A medencevidék nagytájainak földrajzi
jellegzetességei
A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége
A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a Magyarország határán túli
néprajzi tájegységek és földrajzi alapú népszokásai
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A hazánkkal szomszédos országok földrajza
Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi jellemzése. Magyar
szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való társadalmi-gazdasági kapcsolatok.
Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a fiatal kárpáti ország (a
Felvidék) földrajzi jellemzőinek megismerése és bemutatása
Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gazdaságának bemutatása; Erdély és
Partium földrajzi jellemzése. Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára,
energiaszolgáltatója földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja földrajzi
jellemzése
Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra (országok összehasonlító
természet- és társadalom-földrajzi jellemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny
tájának földrajzi jellemzése
Magyarország természeti és kulturális értékei
A magyarországi nagytájak
A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi alapú
hagyományaik
Hungarikumok megismerése
Magyarország társadalomföldrajza
Népesség és településhálózat
A településfajták
A régiók és Budapest földrajzi jellemzése
Magyarország gazdasági szerkezete
A magyar gazdaság főbb működési területei
Az idegenforgalom szerepe
Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a hagyományok földrajzi
alapjai.
A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat) szerepe, jövőbeli
lehetőségei.
A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe

MELLÉKLETEK
TOPOGRÁFIAI FOGALMAK:
• a tanuló tudja megfogalmazni tényleges és viszonylagos földrajzi helyzetüket, fekvésüket
• tudja megmutatni azokat különböző térképeken (falitérképen, atlaszban)
• tudja felismerni és megnevezni azokat kontúrtérképen
• kapcsoljon földrajzi-környezeti tartalmakat az egyes topográfiai fogalmakhoz
Világegyetem
Tejútrendszer (Galaxis), Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Neptunusz, Plútó,
Szaturnusz,Uránusz, Vénusz; Hold
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Föld
Földrajzi fokhálózat: Baktérítő, Déli-sark, Déli sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, Északi
sarkkör,Ráktérítő; kezdő hosszúsági kör (greenwichi délkör)
Óceánok: Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger
Földrészek: Afrika, Amerika, Antarktika, Ausztrália, Ázsia, Eurázsia, Európa
Nagyszerkezeti egységek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez,
Csendesóceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöplemez (Filippínó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiaihegységrendszer, Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszihegységrendszer
Egyéb: Déli-sarkvidék, Északi-sarkvidék
Afrika
Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Afrikai-ősföld, Atlasz, Dél-afrikaimagasföld, Kanári-szigetek, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsáró (Kilimandzsárócsoport), Kongó-medence,Líbiai-sivatag, Madagaszkár, Namib-sivatag, Szahara, Szudán,
Teleki-vulkán; Száhel (öv)
Vízrajz: Csád-tó, Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Kongó, Niger, Nílus, Szuezicsatorna,Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger; Asszuáni-gát (asszuáni Nagy-gát)
Országok: Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia,
Marokkó,Nigéria, Seychelle-szigetek, Tunézia
Városok: Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria
Amerika
A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika
Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache),
Atacama-sivatag,Bahama-szigetek, Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland,
Guyanai-hegyvidék,Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kanadai-ősföld, Kordillerák,
Labrador-félsziget(Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mt. Pelée, Mount St.
Helens, Paraná-alföld, Popocatépetl,Préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy
Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, La Plata, Mexikói-öböl, Mississippi,
Nagytavak(Erie-, Felső-, Huron-, Michigan-, Ontario-tó), Niagara-vízesés, Panama-csatorna,
Paraná,Szt. Lőrinc-folyó
Országok: Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Dominikai
Köztársaság(Dominika), Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela
Városok: Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Houston,
LosAngeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San
Francisco,São Paulo, Seattle, Washington
Ausztrália és Óceánia
Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztóhegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea
Vízrajz: Murray
Országok: Ausztrália, Új-Zéland
Városok: Canberra, Melbourne, Perth, Sydney, Wellington
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Ázsia
A földrész részei: Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia,
KözépÁzsia, Belső-Ázsia
Tájak: Angara-ősföld, Arab-félsziget, Arab-ősföld, Bali, Csomolungma (Mt. Everest),
Dekkán-fennsík (Dekkán-ősföld), Dél-kínai-hegyvidék (Kínai-ősföld), Fuji, Fülöp-szigetek,
Góbi, Himalája, Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Indonézszigetvilág, Iráni-felföld, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, KisÁzsia,
Koreai-félsziget,
Közép-szibériai-fennsík,
Krakatau,
Kuznyecki-medence,
Mezopotámia, Nyugat-szibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tiensan, Turáni-alföld
Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Bering-szoros, Boszporusz, Brahmaputra, Eufrátesz, Holt-tenger,
Indus, Jangce, Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Léna, Mekong,
Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-folyó, Tigris
Országok: Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India,
Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia,
Thaiföld, Törökország
Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Bombay, Calcutta, Cseljabinszk, Haifa, Hongkong,
Isztambul, Jakarta, Jekatyerinburg, Jeruzsálem, Kanton, Kobe, Krasznojarszk, Kyoto, Manila,
Mekka, Novoszibirszk, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel AvivJaffa, Tokió, Újdelhi,Uszty-Ilimszk, Vlagyivosztok
Európa
A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, KözépEurópa, Nyugat-Európa
Tájak: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-félsziget, Balkánhegység, Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Etna, Finn-tóvidék,
Francia-középhegység, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta,
Londoni-medence,Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi
(Ibériai)-félsziget, Pireneusok,Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Urál, Vezúv
Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Dnyeper, Don, Duna, Ebro, Elba, Északi-tenger, Feketetenger,Földközi-tenger, IJssel-tó, La Manche, Ladoga-tó, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Temze,
Urál (folyó),Volga, Watt-tenger
Országok: Albánia, Anglia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Egyesült
Királyság, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Horvátország, Írország, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró,
Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország,Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország,
Szerbia, Ukrajna, Vatikán
Történelmi tájnevek: Burgenland (Őrvidék), Délvidék, Erdély, Felvidék; Kárpátalja; Vajdaság
Városok: Amszterdam, Antwerpen, Athén, Barcelona, Belgrád, Beregszász, Bilbao,
Birmingham, Brüsszel, Chişinắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dublin,
Dubrovnik, Eszék, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Hága,
Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon,London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester,
Marseille, Milánó, Minszk, Moszkva,Munkács, Murmanszk, Nápoly, Nyizsnyij Novgorod,
Odessza, Oslo, Párizs, Podgorica, Reykjavík, Róma, Rotterdam, Sevilla, Skopje, Split,
Stockholm, Strasbourg, Szabadka, Szarajevó, Szentpétervár, Szófia, Theszaloníki, Tirana,
Torino, Újvidék, Ungvár, Várna, Velence, Volgográd, Zágráb
Iparvidékek: Dél- és délkelet-angliai iparvidék, Donyec-medence, Északkelet-angliai
iparvidék, Északnyugat-oroszországi (Szentpétervár környéki) iparvidék, Flandriai iparvidék,
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Karaganda, Közép-angliai iparvidék, Kuznyecki-medence, Lotaringia, Moszkva környéki
(Központi) iparvidék, Olasz ipari háromszög, Randstad, Skót iparvidék, Uráli iparvidék,
Volgai iparvidék
Közép-Európa
Tájak: Bécsi-medence, Csallóköz, Cseh-medence, Déli-Kárpátok, Duna-delta, Erdélyiközéphegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Germánalföld, Grossglockner,Hargita, Kárpát-medence, Kárpát-medencevidék, Keleti-Alpok, KeletiKárpátok, Lengyel-alföld,Lengyel-középhegység, Lengyel-tóhátság, Magas-Tátra, Morvamedence, Németközéphegység,Nyugati-Alpok, Román-alföld, Székelyföld, Szent Gotthárdhágó, Szilézia, Szudéták,Vereckei-hágó
Vízrajz: Boden-tó, Duna–Majna–Rajna vízi út, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Annató, Vág, Visztula; Száva (lásd Magyarországnál is)
Országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Németország, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia;
Városok: Arad, Beregszász, Bécs, Berlin, Bern, Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Bukarest,
Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle,
Hamburg, Hannover, Kassa, Karlovy Vary, Katowice, Kolozsvár, Köln, Krakkó, Linz,
Lipcse, Ljubljana, Łódź, Marosvásárhely, München, Mannheim, Nagyvárad, Ostrava, Ploieşti,
Plzeň, Pozsony, Prága, Riga, Révkomárom, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin,
Székelyudvarhely, Tallinn, Temesvár, Trieszt, Varsó, Vilnius, Zürich;
Iparvidékek: Ruhr-vidék
Magyarország
Nagytájak: Alföld, Dunántúli-domb- és hegyvidék (Dunántúli-dombság), Dunántúliközéphegység (Dunántúli-középhegyvidék), Északi-középhegység, Kisalföld, Nyugatmagyarországi-peremvidék (Nyugati-peremvidék)
Egyéb tájak: Aggteleki-karszt, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradlabarlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk,
Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna–
Tisza köze, Dunakanyar,Dunántúl, Dunazug-hegység, Gerecse, Győri-medence, Hajdúság,
Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő,Jászság, Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kőszegihegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek,Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok,
Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-dombság,
Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence,
Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tokaj–Eperjesi-hegység, Tolnai-dombság, Velencei-hegység,
Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Zempléni-hegység
Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös,
Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó,
Velencei-tó, Zagyva, Zala
Települések: Ajka, Algyő, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Berente, Békéscsaba,
Budapest, Bük, Cegléd, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr,
Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hatvan, Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő,
Jászberény, Kalocsa,Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg,
Komló, Lábatlan, Makó,Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza,
Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron,
Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok,
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Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád,
Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros;
Nemzeti parkok, világörökségek: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park,
Bükki Nemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Fertő–Hanság
Nemzeti Park,Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Körös–Maros Nemzeti
Park, Őrségi Nemzeti Park; Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék, Budapest Andrássy út a
Millenniumi földalattival, Budapest Várnegyed és a pesti Duna-part, Fertő tó, Hollókő,
Hortobágy, Pannonhalmi apátság, Pécsi ókeresztény sírkamrák, Tokaj-Hegyalja borvidéke
Megyék: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest
megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye,
Veszprém megye, Zala megye
Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Dunántúl régió, Észak-Alföld régió, Észak-Magyarország
régió, Közép-Dunántúl régió, Közép-Magyarország régió, Nyugat-Dunántúl régió; Budapesti
agglomeráció
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2.6. Informatika
5. évfolyam
Az információ fogalma. Az információ megjelenési formái. A kommunikáció.
A jelek fajtái csoportosításuk. Titkosírás, kódolás.
Titkosírások fajtái, titkosírások készítése.
A bináris jelek. A jelek mérése. Adatmennyiségek számítása.
A számítógép felépítése, főbb részei. A számítógép indítása.
A monitorok fajtái. A billentyűzet felépítése, használata. Az egér működése, használata.
Az Asztal, a Tálca felépítése. Start menü. Az ablakok felépítése, ablakműveletek.
A szoftverek típusai. A programok csoportosítása. A könyvtárszerkezet felépítése. Háttértár váltása,
könyvtár kiválasztása. Eligazodás, mozgás a háttértáron.
Állomány keresése. Fájlok tulajdonságai. Az Intéző kezelése.
Állományok mozgatása, másolása.
Programok futtatása.
Mi az internet? Számítógépek azonosítása. Böngészés a weben.

Levelezőprogramok, az elektronikus levelek szerkezete, levelek érkezése, tárolása, írása. Válasz küldése,
levél továbbítása, mellékletek csatolása.
Mi az algoritmus? A telefonálás algoritmusa.
Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése.
A LOGO nyelv bemutatása. Egyszerű alakzatok rajzolása. ELŐRE és JOBBRA parancsok ismertetése.

Összetettebb alakzatok rajzolása. HÁTRA, BALRA, TOLLATFEL, TOLLATLE parancsok ismertetése.
Algoritmusok az ISMÉTLÉS parancs segítségével. Rajzok készítése különböző tollbeállításokkal.
TOLLSZÍN!, TOLLVASTAGSÁG!, TOLLRADÍR parancsok.

A Paint ablakának felépítése. Ceruzarajz készítése. Az eszköztár használata. Rajz mentésének
lehetőségei.
Korábbi rajz folytatása, vagy új rajz kezdése.
Önálló rajz készítése.
Egy dokumentum elkészítésének főbb lépései.
A Word megnyitása. Szöveg bevitele. Dokumentum mentésének lehetőségei.
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Dokumentumok megnyitása. Karakterek formázása: betűméret, aláhúzás, félkövér betűk. Bekezdések
igazítása. Különböző betűtípusok.

Dokumentum nyomtatása. A vágólap használata, másolás és áthelyezés, törlés.

Képek beszúrása a dokumentumba. A képek formázása.
A könyvtárak feladata, felépítése, fajtái. A szabadpolcos rendszer, a kézikönyvek. A dokumentumok
típusai előállítási technológia és megjelenési forma szerint.
A szépirodalmi és az ismeretközlő művek rendszerezése. Különböző katalógusok bemutatása.
Elektronikus adatbázisok használata. A Magyar Elektronikus Könyvtár. Tantárgyi adatbázisok.

6. évfolyam
Történeti áttekintés. Az abakusztól az elektronikus számítógépig. A Neumann-elvek.
Igaz-hamis állítások, a NEM az ÉS, a VAGY és a KIZÁRÓ VAGY műveletek logikai táblái.
Feladat logikai műveletekkel. Logikai áramkörök bemutatása. Logikai kapuk.
Háttértárak jellemzése, feladatuk. Memóriakártyák, pendrive-ok, CD, DVD, Blue-ray disk és
a merevlemez.
Az operációs rendszer fogalma, feladatai. A Windows operációs rendszer alapfogalmai (ikon,
tálca, asztal, start menü, ablakok).
Programok indítása, a tároló rendszer felépítése. Ismerkedés a Sajátgéppel.
Mappák és állományok kezelése, áthelyezése, másolása, átnevezése, törlése.
Ciklusok lehetőségeinek áttekintése. Példák a hétköznapokból és LOGO-val. Szabályos
sokszögek készítése.
Ismétléssel forgásszimmetrikus alakzatok készítése: homokóra, szélmalom, sajtdoboz,
darázsfészek, virágminta, csillagok.
Kör és körből készült alakzatok rajzolása LOGO-val.
Eljárások a LOGO nyelvben.
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A Paint ablakának felépítése. Ceruzarajz készítése. Az eszköztár használata. Rajz mentésének
lehetőségei, fájltípusok.
Korábbi rajz folytatása, vagy új rajz kezdése. A rajz nyomtatásának lehetőségei. Az előtér és a
háttér színének változtatása. Színek keverésének lehetőségei. A Paletta színeinek
megváltoztatása.
Szabadkézi rajzok készítése ceruza, ecset, festékszóró segítségével. A radír használata, színes
radír. Kitöltés színnel.
Rajzolás vonal, görbe, téglalap, ellipszis, sokszög segítségével.
Képrészletek kijelölése Kijelöléssel és Szabadkézi kijelöléssel. Másolás és áthelyezés
áthúzással, az egér segítségével, illetve vágólappal.
A vízszintes, a függőleges tükrözés algoritmusa. Átméretezés és döntés a vízszintes és
függőleges döntések segítségével. Nagyítási lehetőségek, rajzolás rács segítségével.
A Media Player nyújtotta lehetőségek zenehallgatásra, videók lejátszására. A hangerő
szabályozása.
Hogyan olvassunk be képeket digitális fényképezőgépről. A képek elmentése és
megtekintése.
A könyvtárak feladata, felépítése, fajtái. A szabadpolcos rendszer, a kézikönyvek. A
dokumentumok típusai előállítási technológia és megjelenési forma szerint.
A szépirodalmi és az ismeretközlő művek rendszerezése.
Különböző katalógusok bemutatása. A katalóguscédula felépítése.
7. évfolyam

Az információ fogalma, legfontosabb információ forrásaink, az információ mennyisége.
A jel fogalma, a jelek csoportosítása érzékelés szerint, és a technikai megvalósítás
szempontjából (analóg vagy digitális).
Bináris jelrendszer, a bináris jelrendszer adatmennyisége. Átváltás a mennyiségek között (bit,
byte …), számítások.
Kódolás és dekódolás. Az ASCII-kódrendszer ismertetése. Az adatátvitel lehetőségei,
sebességének mérése. A zaj fogalma, redundáns információ.
Az alaplap, a processzor a memória felépítése, fajtái. Háttértárak jellemzése, feladatuk.
Bemeneti és kimenetei perifériák áttekintése: monitorok, hangszóró, nyomtatók, szkenner,
fényképezőgép, billentyűzet, egér.
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A szoftverek csoportosítása feladatkörök, és felhasználói jogok szerint. Az állományok nevei,
kiterjesztései, attribútumai.
A hálózat felépítése, a felhasználók és a rendszergazda jogai, etikai szabályok ismerete.
Ismerkedés a Windows operációs rendszerrel. Az ablakok kezelése. Programok indítása. Az
alkalmazói jelek rendszerezése.
Az alkalmazásablakok felépítésének és működésének ismertetése. A mapparendszer
szerkezete és kezelése. A Súgó lehetősége.
Állományok és mappák kezelése a Sajátgéppel. Fájl és mappaműveletek.
A tömörítés lehetősége, fajtái. Tömörítőprogramok használata (Windows Commander,
WinRar).
Böngészők használata.
A hatékony keresés. Ismerkedés hírportálokkal, elektronikus könyvtárakkal. Internetes rádiók,
tévék. Az elektronikus levelezés előnyei. Az elektronikus cím felépítése. A levél felépítése,
mellékletek csatolásának lehetősége. Az elektronikus levelezés illemszabályai.
Képek digitalizálásának lehetőségei. A felbontás és a színek beállításai. Felvétel készítése a
Hangrögzítővel. Zenelejátszás a Windows Media Player-rel.
A multimédia fogalma. Digitális fényképrögzítés, videózás. Prezentációkészítő programok.
Előadás tervezése az Előadás tervező varázslóval a PowerPoint programban. Az interaktív
tábla lehetőségei.
A hiperhivatkozás és az akciógombok használata. Hang beszúrása a bemutatóba.
Az algoritmus fogalma, életből vett és matematikai példák. Az algoritmus leírásának
lehetőségei. Mondatszerű algoritmusleírás. Az adattípusokról, a programkészítés menetéről, a
lépésenkénti finomítás elvéről.
Egy fejlesztőrendszer ismertetése, kezelése. Elágazás és döntés megvalósítása.
A hátul tesztelős ciklus megvalósítása. A számlálóciklus megvalósítása.
Az informatika eszközhasználat veszélyeinek áttekintése. Az ember-gép kommunikáció
veszélyei, kihatása az emberi kapcsolatokra.
A kézikönyvtárban található források, azok felépítése. A könyvtárak típusai, feladataik,
elektronikus könyvtárak az interneten.
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8. évfolyam
A számítástechnika történetéről az első elektronikus számítógéptől a korszerű digitális
számítógépekig. A Neumann-elv áttekintése.
A technikai és az információbiztonság alapelvei. Az adatok hitelességének kérdése. A vírusok
fajtái, védekezés a vírusok ellen.
Miért érdemes szövegszerkesztőt használni, szövegszerkesztést tanulni.
A szövegszerkesztő program használata, dokumentum megnyitása, a dokumentum nézetei és
a munkakörnyezet, a dokumentum mentése.
Gépelési alapszabályok ismertetése.
Kijelölések, vágólap használata másoláshoz és áthelyezéshez. Az írás javítása, nyelvi
ellenőrzés.
A karakterek jellemzői, karakterformázás. Szimbólumok beszúrása a dokumentumba.
Bekezdések formázása: igazítás, behúzás, térközök beállítása.
Listák létrehozása: felsorolás és számozás. Oldalbeállítás, élőfej és élőláb készítése,
hivatkozás beszúrása. Szegély és mintázat beállítása.
Képek beszúrása fájlból és a ClipArt képtárból. A beszúrt objektumok elhelyezése és
formázása. WordArt szöveg beszúrása és formázása.
Tabulátorok elhelyezése és beállításai. Táblázatok a szövegben. A táblázatkezelő programok
előnyei. A táblázat felépítése: cella, sor, oszlop. Hivatkozások. Az adatok típusai.
Az Excel képernyő-felépítése. Szöveg bevitele, számok beírása, képletek megadása és
másolása. A táblázat formázása.
Diagram beszúrása, beállításai. Az abszolút címzésről. Táblázat mentése és nyomtatása.
Adatátviteli lehetőségek. Hálózatok felépítése, méret és elrendezés szerint.
Az Internet története. A hipertext. Az URL címek felépítése. Honlapok, portálok. A
böngészők felépítése, legfontosabb műveletek.
Tematikus és kulcsszavas keresés. Keresőportálok. Szűrők.
Fájltovábbító és IRC-programok. Vásárlás az Interneten, webáruházak. A biztonság és a
megbízhatóság kérdései.
Egy weblapszerkesztő felépítése és használata. A weblapkészítés alapjai.
Az informatika nagy magyar alakjainak bemutatása, esetleg kiselőadás formájában.
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A számítógépek alkalmazási területei és számítógéppel ellátott rendszerek bemutatása esetleg
kiselőadások keretében.
Az informatika fejlődési irányainak bemutatása esetleg kiselőadások keretében. A robotika
története és fejlődési irányai.
A szerzői jogról, különös tekintettel a szoftverekre. A szoftverekkel való etikus magatartás. A
netikett szabályai csevegés, fórumozás és elektronikus levelezés alkalmával.
Különböző könyvtári katalógusok bemutatása.
A tematikus keresés algoritmusa. Az elektronikus könyvtárakról. Forrásjegyzék összeállítása.
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2.7. Történelem
5. évfolyam
I. félév
I. Élet az őskorban
Hogyan élt az őskori ember?
gyűjtögetés, vadászat, halászat, munkamegosztás, földművelés, állattenyésztés, mesterségek,
az első földművelő közösségek, mágia
Hol rejtőzik a múlt?
A történelem forrásai, régészet, időszámítás: század, ezred Kr. szül., római számok, a történelem
korszakai
II. Az ókori Kelet
Mezopotámia
Tigris, Eufrátesz, öntözéses földművelés, városállam, Hammurapi (+törvényei), birodalom, ékírás
Az Egyiptomi Birodalom
Nílus, öntözéses földművelés, a társadalom rétegei, piramis, múmia, többistenhit, szobrászat
A Távol- Kelet
Az ókori India
monszun, hindu vallás, lélekvándorlás, Indus, Gangesz, árja
Kína
Árasztásos földművelés, Nagy fal, az ókori kínai találmányok: selyem, porcelán, iránytű, puskapor
Hogyan írtak az ókori Keleten?
ékírás, hieroglifák, hangjelölő írás, „arab” számok
Az „ígéret földje”
Biblia, Ószövetség, egyistenhit, özönvíz, Jeruzsálem, Ádám, Éva, Noé, Mózes, Salamon, Dávid
Dávidcsillag
II. félév
III. Az ókori Görögország
Istenek és hősök
Balkán-félsziget, mítosz, többistenhit, Olümposz, Zeusz, Pallasz Athéné,
Poszeidon, Héra, kereskedelem, városállam, Olümpia, törzsek: dór, jón, akháj
Athén és Spárta
athéni demokrácia, népgyűlés, démosz, Spárta, a katonaállam, helóták.
A görög-perzsa háborúk
a marathoni csata története, (Miltiádész+Dareiosz=Dárius), Kr.e.490, Xerxész, Leonidász,
Thermophülai-szoros; Szalamiszi-öböl. (hajók, csapóhíd) falanx.
Periklész korának műveltsége: színház, Akropolisz, Hérodotosz,
Nagy Sándor birodalma
Alexandros, (és birodalma határai!) Perzsa Birodalom, Alexandria, összgörög szövetség,
IV. Az ókori Róma
A város alapítása
Kr.e.753, Romulus és Remus, latinok, királyság, szenátus. “Oszd meg, és uralkodj!”
Köztársaság, népgyűlés, konzul
A pun háborúk
Karthágó, Hannibál, provincia, punok, csapóhíd
A köztársaság gondjai
A császárság
a parasztok tönkrementek, gyengülő hadsereg, politikusok ellentétei,
rabszolgafelkelés, gladiátor, Spartacus
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császár, teljhatalom, zsoldoshadsereg, Julius Caesar (Rubicon), Augustus (Octavius)((Brutus))
A Római Birodalom
Az „Örök Város”, Róma
a provinciák, limes, latin nyelv és írás
Róma híres épületei: Colosseum, Forum Romanum, Circus Maximus, amfiteátrum, jogtudomány,
Cicero
Pannónia provincia
légió, limes, Aquincum, Augustus és természetesen: Intercisa
A kereszténység kialakulása és elterjedése a birodalomban
keresztény, Újszövetség, megváltó=messiás, evangélium, apostol, Betlehem, Jézus, Mária, József,
vallás, egyház, pap, püspök, papa [szeretet és megbocsátás vallása]
Róma bukása
barbár, hunok, népvándorlás, Kr. u. 476
V. A magyar nép őstörténete
A magyar nép születése, vándorlás a szteppéken
finnugor, őshaza, Urál, nomád pásztorkodás, nagycsalád, nemzetség, törzs, táltos,Volga, Káma
A vérszerződés, honfoglalás
Levédia, Etelköz, törzsszövetség, fejedelem, Álmos, Árpád, Vereckei-hágó, Kárpát- medence,
honfoglalás 895-90; esetleg még: kettős fejedelemség,

6. évfolyam
I. félév
I. Képek a középkori Európa életéből
-Európa új arca:
középkor; germánok; feudalizmus; zsinat; pátriárka
-Az uradalom:
földesúr; jobbágy; uradalom; majorság; jobbágytelek; robot; terményadó; nyomásos gazdálkodás;
ugar; nehézeke; önellátó gazdálkodás
-A középkori keresztény egyház és kultúra:
plébános; püspök; érsek; pápa, tized; szerzetes; kolostor; szent; legenda; ereklye; eretnek; kódex;
román stílus; gótika; humanizmus és a reneszánsz
-A nyugati keresztény császárság:
császár; hűbérúr; hűbéres; hűbéri lánc; Nagy Károly
-A lovagság és a lovagi élet lovagi erények és készségek, keresztes hadjáratok, 100 éves háb, J. d’Arc
-A török támadása (1453: Bizánci Bir. vége)
II. Magyarország az Árpádok idején
-A kalandozások irányai, célja, siker és bukás oka
-A keresztény magyar állam megalapítása: Géza fejedelem; Vajk; Gizella; vármegye;
püspökség; érsekség; tized; Koppány; Szent István; Imre herceg; Vazul; 1000; Esztergom
-(Szent) László és Könyves Kálmán királysága törvények=magántulajdon védelme
-III. Béla és II. András kora: kancellária; oklevél; bárók; Aranybulla 1222; Anonymus
-A tatárjárás: 1242-42 kán; kunok; IV. Béla, Julianus; Muhi
-A második honalapítás: telepesek; III. András; 1301
II. félév

III. A virágzó középkor Magyarországon
-I. Károly országa: bandérium; bányabér, aranyforint; kapuadó; árumegállító jog; Visegrád
-Nagy Lajos: kilenced; ősiség; úriszék; pallosjog; 1351
ZSIGMOND: várostípusok, huszitizmus
-Hunyadi János, a törökverő: hosszú hadjárat; kormányzó; Dugovics Titusz;
Nándorfehérvár 1456
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-Hunyadi Mátyás: fekete sereg; füstadó; rendkívüli hadiadó; Beatrix; Corvina
-A mohácsi vész 1526
IV. Az újkor kezdetén
-Fölfedezők és hódítók, a fölfedezések hatása:
Kolumbusz; Amerigo Vespucci; Magellán; 1492
-Reformáció és katolikus megújulás:
Luther; Kálvin; Loyolai Szent Ignác
-Forradalom Angliában:
parlament; vasbordájúak; alkotmányos királyság; Cromwell
V. Magyarország az újkor kezdetén
-Az ország három részre szakadása:
hódoltság; Erdélyi Fejedelemség; királyi Magyarország
-A végvári hősök:
Dobó István; Zrínyi Miklós
-Bocskai István Habsburg-ellenes harca 1606
-A török kiűzése Magyarországról (1686)
-A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711):
kurucok; labancok; szécsényi országgyűlés; II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós; Esze
Tamás; Bottyán János; ónodi országgyűlés; trónfosztás; szatmári béke, Rodostó, Kassa.
7. évfolyam
I. félév

I. A polgári átalakulás kora
-Amerikai függetlenségi háború:
13 gyarmat; bostoni teadélután; George Washington; Függetlenségi nyilatkozat; 1776. július
4. – a függetlenség napja, amerikai köztársaság
-A felvilágosodás legfontosabb gondolatai, képviselői Locke, Rousseau, Montesquieu (a
hatalom 3-as megosztása!), enciklopédia, (D. Diderot).
-A francia forradalom története (1789- 1794):
a három rend; XVI. Lajos, labdaházi eskü; 1789. július 14. – Bastille lerombolása; Emberi és
polgári jogok nyilatkozata; jakobinus terror; Robespierre
-Napóleon uralkodásának jellemzői:
hadjáratok; Lipcse; Waterloo; Szent Szövetség 1815
-Forradalom az iparban és a mezőgazdaságban:
vetésforgó; gőzgép; szabad versenyes kapitalizmus; James Watt; Fulton; Stephenson; Morse
-Változások a társadalomban kapitalizmus, tőkés, bérmunkás, munkásmozgalom
II. A XVIII és XIX. század első felének Magyarországa
-Mária Terézia uralkodása, rendeletei:
úrbéri rendelet; kettős vámrendelet; oktatási rendelet; felvilágosult önkényuralom
-A kalapos király, II. József rendeletei:
jobbágyrendelet; türelmi rendelet; nyelvrendelet
- reformkori fogalmak: örökváltság, érdekegyesítés, közteherviselés, magyar nyelv ügye
-Széchenyi István, a legnagyobb magyar, elméleti és gyakorlati munkái
MTA, Hitel, Lánchíd, gőzhajózás.
-Széchenyi és Kossuth programjának összehasonlítása:
Pesti Hírlap; Védegylet; érdekegyesítés; közteherviselés, (ipar, tengeri keresk.),
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II. félév

III. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
-1848. március 15. eseményei:
Fiatal Magyarország; 12 pont; polgári forradalom; első felelős kormány; Batthyány Lajos
gróf; sajtószabadság, (alkotmányos királyság!)
Az első támadás az alkotmányos Magyarország ellen:
jobbágyfelszabadítás; nemzetőrség; népképviselet; Pákozd; Jellasics; Országos Honvédelmi
Bizottmány; Ferenc József, Kápolna (Windischgrätz)
-Tavaszi hadjárat és az orosz beavatkozás-vereség:
Klapka György; Isaszeg; Függetlenségi Nyilatkozat; 1849. április 14.; Habsburg-ház
trónfosztása; Kossuth: kormányzó!, Buda felszabadulása; I. Miklós orosz cár; Haynau;
Temesvár; Világos; 1849. augusztus 13.
-Önkényuralom és az ellenállás formái:
1849. október 6.; Haynau rémuralma; Bach-rendszer; passzív ellenállás; Deák Ferenc
IV. A nemzetállamok kora
-Az olasz és a német egység kialakulása Garibaldi, Vaskancellár (Bismarck)
-A technika és a művészetek fejlődése, találmányok a századfordulón:
elektromosság; kőolaj!; Edison: izzó és fonográf; Bell: telefon; (Remington;) Zeppelin;
Benz; (Puskás Tivadar, Csonka János és Bánki Donát); Wright-fivérek
- Gyarmatok: tőkekivitel, India, szipoj; gyarmat-félgyarmat.
V. A dualizmus kora Magyarországon
-Az osztrák–magyar kiegyezés létrejötte (1867)
-A dualizmus rendszere közös ügyek (pénz, kül- és HADÜGY!)
-Változások a gazdaságban és a társadalomban a XIX. század második felében
dzsentri; Millenium; Semmelweis Ignác,és más magyar tudósok
VI. Az első világháború
-A „nagy háború” okai régi és új gyarmatosítók, gazd.-i és katonai előzmények
-A világháború szakaszai (1914-1918):
keleti front; nyugati front; déli front; villámháború; állóháború; gépfegyver; Ferenc
Ferdinánd; 1914. június 28.; Szarajevó; blokád; tengeralattjáró; harci gáz; repülőgép; léghajó;
tank; Verdun
-Magyaroszág részvétele a háborúban Gorlice, Tisza István, Károlyi Mihály.
8. évfolyam
I. félév
I. A világ az 1920-as és az 1930-as években
- Békekonferencia, Népszövetség Négy Nagy Clemenceau Párizs, Lengyelország, Csehszlovákia,
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, Románia 1919 világhatalom, parlamenti demokrácia, fasiszta párt,
náci párt, pártállam, Mussolini, Róma; kommunista, Szovjetunió, proletárdiktatúra, személyi kultusz,
tervgazdálkodás Lenin, Sztálin, kollektivizálás, GULAG, kulák.
- nemzetiszocialista, fajelmélet, antiszemitizmus, Sör-puccs, koncentrációs tábor, (Auschwitz) diktátor
(führer), kancellár, Hitler 1933 Németország.
II. Magyarország a két világháború között
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-őszirózsás forradalom, Magyar Nemzeti Tanács, földosztás, Kommunisták Magyarországi Pártja,
Tanácsköztársaság, Forradalmi Kormányzótanács, IV. Károly, Károlyi Mihály,
Kun Béla, 1918. november 16., 1919. március 21
-fehérterror, koalíciós kormány, kormányzó, revízió, irredentizmus
Horthy Miklós Párizs, Trianon 1919. ősz, 1920. március 1., TRIANON: 1920. június 4. – NÖN!
pengő, kisantant, Egységes Párt, Bethlen István
Független Kisgazdapárt, Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Munkaterv, nyilasok, Gömbös Gyula, Szálasi Ferenc
1930. szeptember 1.
-első bécsi döntés, második bécsi döntés Teleki Pál; Felvidék (D-i része!), Kárpátalja, Észak-Erdély, Délvidék
(1938-1941)
III. A második világháború
- Molotov–Ribbentrop-paktum, második világháború, furcsa háború, Maginot-vonal, Korridor,
Gleiwitz, Barbarossa-terv. Tengelyhatalmak
Winston Churchill, 1939. szeptember 1.
- Egyesült Nemzetek Nyilatkozata  Antifasiszta Koalíció = Szövetségesek!
- Zsukov, Rommel, Montgomery
- 1941. június 22., 1941. december 7, Leningrád, Moszkva, Pearl Harbor, Midway-szigetek,
Sztálingrád, , gettó, partizánmozgalom, Auschwitz, Overlord, (invázió) D-nap, radar, T–34-es,
Katyusa, repgép anyahajó,
1944. június 6., Szicília, Normandia
- V–1, V–2, kamikaze, atomfegyver, nürnbergi per, 1945. május 9. 1945. szeptember 2.
Teherán, Jalta, Potsdam, Ardennek, Hirosima, Nagaszaki
II. félév
Magyarország részvétele a háborúban
- munkaszolgálatos(MuSzos), hintapolitika, 2. magyar hadsereg, (Voronyezsi/Doni katasztrófa)
Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay Miklós,
-1941. június 27., 1944. március 19, Margherita/Margit-terv
1941. április 11., T: Jugoszlávia, Délvidék, Bácska
-sárga csillag, deportálás, gettó, Szálasi Ferenc, Bajcsy-Zsilinszky Endre
1944. október 15. kiugrási kísérlet, Bp ostroma???; 1945. április közepe
IV. A globalizálódó világ
-Egyesült Nemzetek Szervezete, kitelepítések, szuperhatalom, vasfüggöny, Marshall-segély, blokád,
megszállási övezetek, NATO, pártállami rendszer, áruhiány, hiánygazdaság
-hidegháború, koreai háború, vietnami háború; kubai rakétaválság, atomfenyegetés/stop, berlini fal
-harmadik világ, erőszakmentes ellenállás, zsidó állam, Gandhi, Mao Ce-Tung, CIA, gerilla
-Varsói Szerződés, emberarcú szocializmus, áruhiány, Brezsnyev-doktrína, szabad választások,
Európai Unió, euro, Európai Parlament, Hruscsov, Gorbacsov, 1953, 1956, 1968
V. Hazánk a XX. század második felében
- malenkij robot, Ideiglenes Nemzetgyűlés, Ideiglenes Nemzeti Kormány, infláció, forint, Magyar
Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Parasztpárt,Kéthly Anna, Tildy Zoltán,
Nagy Ferenc.
Baloldali Blokk, szalámi-taktika, kékcédulás választás, Magyar Dolgozók Pártja, egypárti diktatúra,
(pártállam); Rákosi Mátyás
- tervgazdálkodás, államosítás, kollektivizálás, kötelező beszolgáltatás, kulák, téesz, koncepciós perek,
Rajk-per, Államvédelmi Hatóság, Mindszenty József, Nagy Imre, Gerő Ernő, 1956. október 23, lyukas
nemzetiszín zászló, Sztálin-szobor, Magyar Rádió, Molotov-koktél
- munkásőrség, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Kádár-korszak, Hazafias Népfront, úttörőmozgalom,
Kádár-rendszer (kemény és puha diktatúra), „legvidámabb barakk”, 3 T-rendszere
VI. Állampolgári ismeretek
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-

-demokratikus állam, állampolgár, állampolgári jogok és kötelességek, alkotmány
-törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, országgyűlés, köztársasági elnök, kormány, bíróság, ügyészség
-választójog, népszavazás, választott képviselők, nyilvánosság, média, diákönkormányzat
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2.8. Idegen nyelv
5. és 6. évfolyam
A2 szintű nyelvtudás:
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány
konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid
A fejlesztés várt beszélgetésekben.
eredményei a
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva
ciklus végén
történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen
környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű
írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.
7. és 8. évfolyam
A2 szintű nyelvtudás:
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány
konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid
A fejlesztés várt beszélgetésekben.
eredményei a
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva
ciklus végén
történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen
környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű
írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.
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2.9. Magyar nyelv és irodalom
5. évfolyam
Barangolás a mesék birodalmában
Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, mesealak,
meseformula, meseszám; vers, ritmus, próza
Család, gyerekek és szülők
Táj, szülőföld
Petőfi Sándor: János vitéz
Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét,
párhuzam; ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es sorfajta,
páros rím
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont
Személyes élmények megfogalmazása
elbeszélés, leírás, levél

különböző

szövegtípusokban:

mese,

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve,
egyszerűsítés elve), elválasztás
Szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és
ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat,
közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora
Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges
hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés

6. évfolyam
Mondák, balladák, elbeszélő költemények
Monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus
Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, spondeus,
félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere
Arany János: Toldi
Előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás,
felező 12-es, sormetszet
Érzelmek, hangulatok, gondolatok
Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum
Próbatételek, kalandok, hősök
Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma,
daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter
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Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs
folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei eszköz
(dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet), kommunikációs célok
Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék.
Anyaggyűjtés, vázlat, jellemzés
Nem nyelvi jel (sorköz, betű, margó stb.).
Szótő, toldalék, képző, jel, rag; állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás
Alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév)

7. évfolyam
Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény,
szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet
Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő,
késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma
Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmértékes
verselés, rímtelen időmértékes verselés
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Shakespeare: Szentivánéji álom
Dráma, komédia, dialógus, konfliktus,
jellemkomikum, típus, jellemtípus

alapszituáció,

helyzetkomikum,

A média kifejezőeszközei
Történet és elbeszélés mozgóképen

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, kiselőadás
Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgozás

84

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondolatjel)
Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat
Egyszerű mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat
Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), határozó (idő,
hely, mód, társ, eszköz, állapot)
Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet
Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő
8. évfolyam
Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, komikus eposz, szerkezet, időrend,
elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód;
példázat / parabola, történelmi regény

fejlődésregény,

humor,

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és rímtelen
időmértékes verselés, versláb, alliteráció; szókép, hasonlat, megszemélyesítés,
metafora, alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, figura etymologica, inverzió
Stílusirányzatok a 20. század elején
Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória,
szimbólum, összetett költői kép
Népszerű irodalom, bűnügyi történet, kalandregény,
tudományos-fantasztikus irodalom, humoros hangnem.

fantasztikus

regény,

Shakespeare: Romeo és Júlia
Dráma, komédia, tragédia, komikum,
alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem

tragikum,

dialógus,

konfliktus,

Dokumentum, fikció, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller; szerzői, ábrázolási
konvenció; tudósítás, riport, kritika, publicisztika.
Hozzászólás, felszólalás, köszöntő, ünnepi beszéd
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Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet - sajtóműfaj
Blog; önéletrajz
Központozás, írásjel
Egyenes, szabad függő idézet
Összetett mondat; alárendelő és mellérendelő mondat
Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád
A média kifejezőeszközei - A mozgóképi és az írott sajtó
szövegeinek rendszerezése
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VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen házirend 2013. március 1-jétől hatályos és visszavonásig érvényes, egyúttal az
érvényben lévő házirend hatályát veszti.
2. Jelen házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat és a szülői szervezet
és az intézményi tanács egyetértési jogának gyakorlása után.
3. Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartó
szervnél.
4. Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5
munkanapon belül az osztályfőnökön keresztül gondoskodik.
5. A házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően 2 évenként felülvizsgálja.
Következő felülvizsgálat időpontja 2015. 06. 01.
6. A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását
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Elfogadó határozat
A köznevelésről szóló módosított 2011. CXC 29 §-a értelmében a házirend
módosításához a szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértését beszereztük,
a törvényben biztosított jogunknál fogva a Dózsa György Általános Iskola házirendjét
elfogadjuk.
A nevelőtestület nevében:
Tóth Györgyné
a nevelőtestület képviseletében
Dunaújváros, 2013.
Egyetértés
A köznevelésről szóló módosított 2011. CXC 29 §-a értelmében biztosított jogunknál
fogva kijelentjük, hogy a Dózsa György Általános Iskola házirendjének tartalmával
egyetértünk.
A diákönkormányzat nevében:
diákönkormányzat képviselője
Dunaújváros, 2013.

Egyetértés
A közoktatásról szóló módosított 2011. CXC 29 §-a értelmében biztosított jogunknál
fogva kijelentjük, hogy a Dózsa György Általános Iskola házirendjének tartalmával
egyetértünk.
A szülői szervezet nevében:
szülői szervezet elnöke
Dunaújváros, 2013.
Egyetértés
A közoktatásról szóló módosított 2011. CXC 29 §-a értelmében biztosított jogunknál
fogva kijelentjük, hogy a Dózsa György Általános Iskola házirendjének tartalmával
egyetértünk.
Az intézményi tanács nevében:
intézményi tanács elnöke
Dunaújváros, 2013.
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