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A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATAI 

Házirendünk a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet, valamint a 2011.évi CXC törvény alapján ké-

szült. 

A házirend az iskola önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és műkö-

dési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső mű-

ködését. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gya-

korlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásá-

nak módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. 

Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, alkalmazott-

jának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló, az iskola épületében tartózkodó személynek kö-

telessége. A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el, amelynek során a szülői munkakö-

zösség és a diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogot gyakorol. 

A Házirend területi hatálya 

A Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium házirendje az iskolai élet - beleértve az intézménybe 

érkezéstől az onnan való távozásig az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is - 

valamint az intézmény területén kívüli iskolai programokra (pl.: nem hagyományos tanórai ke-

retben szervezett tanítás, kulturális programok, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, stb.), ren-

dezvényekre terjed ki. 

A Házirend személyi hatálya 

A Házirend a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium tanulóira, a pedagógusaira, az intézmény 

más alkalmazottjaira és az iskolában tartózkodókra egyaránt kötelezőek. 

A Házirend időbeli hatálya 

A Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium tanulóira, a pedagógusaira, az intézmény más alkal-

mazottjaira és az iskolában tartózkodókra az intézménybe történő belépéstől, érkezéstől 

az onnan való távozásig. Ideértve az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés-, vala-

mint az intézmény területén kívüli iskolai programok (pl.: nem hagyományos tanórai keretben 

szervezett tanítás, kulturális programok, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, stb.), rendezvények 

idejére terjed ki. 
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A Házirend nyilvánossága 

A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www.kontyfa.hu Az 

osztályfőnök a szülők részére a tanév kezdetén szülői értekezleten tájékoztatást ad; a tanulók ré-

szére a tanév első napján osztályfőnöki órák keretében ismerteti a házirendet, és tájékoztatja a 

tanulókat kötelességeikről, jogaikról, jogai gyakorlásához szükséges információkról, eljárások-

ról. A házirend 1 példánya az iskolai könyvtárban kerül elhelyezésre, hogy a tanulók a könyvtár 

nyitvatartási idejében bármikor szabadon megtekinthessék. 

http://www.kontyfa.hu/
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AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉS RENDJE 

Az intézmény munkarendje 

● Ha iskolánk az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érin-

tett tanulók között sorsolás útján dönt a felvételről. A hátrányos helyzetű és SNI-s tanu-

lók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül vesszük fel azt a tanu-

lót, akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

● A tanulók számára a szorgalmi idő tanévnyitó ünnepéllyel kezdődik, és tanévzáró ün-

nepéllyel fejeződik be. 

● Az iskola nyitvatartási ideje: 6:00 – 22:00 Egyedi elbírálás alapján az intézményvezető 

ettől eltérő időpontot is meghatározhat. 

● Az iskolában a pedagógusok ügyelete 7:00-től 17:00-ig tart. A tanítás (délelőtti és dél-

utáni időszakban) reggel 8 órától 16 óráig tart. Az óraközi ügyelet beosztása az órarend 

és az egyenletes terhelés figyelembe vételével félévente változik. 

● A tanulóknak a tanítási óra megkezdése előtt minimum 10 perccel meg kell érkeznie 

● Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje az 1. számú mellékletben ta-

lálható. A csengetési rendet az intézményvezető rendkívüli esetben módosíthatja. 

● A nappali tagozatos tanuló tanítási idő alatt engedély nélkül az iskola területét nem 

hagyhatja el. Rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írás-

beli kérésére, az osztályfőnök/igazgatóhelyettes/igazgató írásos engedélyével lehetsé-

ges. A kikérőt a tanulónak távozáskor le kell adnia az iskola bejáratánál a portaszolgá-

latnak. 

● Az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. 

● Óra és szünet rövidítést rendkívüli esetekben az intézményvezető rendelhet el. 

● A szülő a tanulót legfeljebb a portáig kísérheti, kivéve: 

● első osztályosok esetében szeptember első hetében; 

● ha a tanuló egészségi állapota szükségessé teszi a kíséretet. 

● Az alsósok távozása az iskolából szülői felügyelettel történik. Ennek hiányában a szülő 

írásban rendelkezik, hogy gyermeke más felnőtt vagy gyermek (testvér) kíséretében, ill. 

egyedül elhagyhatja az iskolát. 

● Az iskola tanulóinak étkezési lehetőségei: befizetés esetén az ebédlőben, illetve büfé-

ben, amely az óraközi szünetekben tart nyitva, és jelzőcsengetésig szolgálja ki a tanu-

lókat. 
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● Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. 

● Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak. 

Óraközi szünetek 

● Szünetekben az alsó évfolyamok a termükben, a felső évfolyamok a tantermekben tar-

tózkodnak a harmadik szünet kivételével, amikor a baloldali kisudvaron, a gimnázium 

tanulói minden szünetben a kis sportudvaron tartózkodnak. 

● Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit a diákoknak be kell tartaniuk. 

A tanórák közötti szünetek ügyeleti rendje félévente az órarendhez készül. Minden fo-

lyosón, az aulában és az udvaron folyamatos pedagógusi jelenlétet biztosít. 

● A tanulók a folyosón, az aulában, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, tornate-

rem), jó idő esetén, az udvaron tartózkodhatnak. 

● Diák csak nevelő felügyeletével tartózkodhat az udvaron. 

● A figyelmeztető csengő elhangzásakor bemennek a tanulók a terembe és előkészülnek 

az órára. 

● Az iskola egész területén a diákoknak kerülniük kell a lármázást, rohangálást és minden 

olyan tevékenységet, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. 

Amennyiben az órarendben a tárgyból dupla óra szerepel a tanítási nap utolsó két órájában, ak-

kor az órák intézményvezetői engedéllyel egybevontan is tarthatók. 

A tanóra kezdete előtt 3 perccel jelzőcsengetés hangzik el. A tanulók kötelesek a tanóra előtti 

jelzőcsengetés elhangzásakor a következő foglalkozás helyszínéül szolgáló tanteremhez menni. 

A tanítási órák rendje 

A tanórát a szaktanár a hetesek jelentésével, a tanulócsoportból hiányzó tanulók számbavételével 

kezdi. A tanórát a tanár fejezi be. A tanítási órák belső rendjét a szaktanár határozza meg. Taní-

tási óra alatt a tanuló nem tartózkodhat az oktatási helyiségen kívül, kivéve indokolt esetben és 

tanári engedéllyel. Tanórán étkezni nem szabad, kivéve ha egészségügyi problémája van. A ta-

nuló fegyelmezetlen magatartásával senkit nem hozhat hátrányos helyzetbe, és nem akadályoz-

hat a tanulásban. 

A tanulók tantárgyválasztása 
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Elsőtől nyolcadik osztályig évente választhatnak a szülők a hitoktatás és az erkölcstan oktatása 

között. 

A középiskola 11. és 12. osztályában tehetséggondozás keretében 1 tanítási évre választhatnak 

angol, magyar nyelv és irodalom, történelem, informatika tantárgyak közül. 

Az egyéb foglalkozások rendje 

A tornaterem és a sportudvar a tanulók rendelkezésére áll az iskolai munkaterv és az órarend 

szerint. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal és az érintett szaktanárokkal 

kell egyeztetni. A tantermekben lévő iskolai számítástechnikai eszközöket a tanulók nem hasz-

nálhatják az óraközi szünetekben. A szaktantermekben lévőket a pedagógusok felügyelete mel-

lett a szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon használhatják a tanulók. 

A könyvtár szolgáltatásait intézményünkben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók vehetik 

igénybe. A könyvtár használati rendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, beleegyezésé-

vel – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni pedagógus felügyelete mellett. A há-

zirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán kívüli 

foglalkozások (osztálykirándulások, sportesemények, szalagavató és iskolai szervezésű táboro-

zások) lebonyolításakor is érvényesek. 

Elméleti és gyakorlati oktatási helyiségek használatának szabályai 

Becsengetés után a tanulók – a lezárt termek kivételével – kötelesek a tantermekben tartózkodni. 

A szünetekben a tanulók a folyosón, a tanteremben vagy meghatározott időszakokban az udva-

ron tartózkodhatnak, ahonnan a jelzőcsengetéskor vonulnak be a tanterembe. Azok a tanulók, 

akik felmentést kaptak egyes tanórákon való részvétel alól (testnevelés tantárgyból állandó fel-

mentésük van vagy idegen nyelv és informatika/digitalis kultúra tantárgyból előrehozott érettségi 

eredménnyel rendelkeznek), kötelesek a kijelölt helyen tartózkodni. 

A tanári folyosón tanuló csak a pedagógusok rendkívüli engedélyével tartózkodhat. 

A szülők az iskola által félévenként megtartott fogadóórán kereshetik fel az iskola tanárait. Ezen 

túl heti rendszerességgel lehetőség van a szaktanárokkal való kapcsolattartásra, napközben, adott 

időpontban, telefonon keresztül.  

Minden tanuló köteles a villamos energiával, fűtéssel és az ivóvízzel takarékoskodni, az intéz-

mény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is fi-
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gyelmeztetni. Az iskola épületében, a tornaterem öltözőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, 

saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni. 

A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár engedélyé-

vel lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az okozott 

kárért – a jogszabályok előírásai szerint – anyagilag felelősek. A szaktanár felügyelete és irányí-

tása mellett diákjaink közreműködni kötelesek az általuk használt szakmai eszközök és környe-

zetük rendben tartásában. Amennyiben az iskola épületében vagy berendezéseiben a tanulók 

szándékosan kárt tesznek, igazgatói intésben vagy magasabb fegyelmi fokozatban részesülnek. 

Az okozott kárt kötelesek megtéríteni. 

A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a székeket 

a padokra felteszik, a szemetet összeszedik. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a tantermet 

a tanulók rendben hagyják el. Az iskola oktatási helyiségeit a tanítás befejezését követő időszak-

ban zárva kell tartani. A kulcsot a pedagógus veszi fel aláírás ellenében (járványveszély idején 

állandó fertőtlenítéssel). A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásá-

ról, lámpák lekapcsolásáról. 

Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon 

tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes írásbeli en-

gedélyével lehet. 
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AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ HELYISÉGEK ÉS ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATI RENDJE 

A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

A tanórán kívüli foglalkozások a tanórai foglakozásokat követik. A résztvevőkkel egyeztetett 

időpontban, az intézmény nyitvatartási idején belül 14 óra és 17 óra között szervezhetők, ha a 

foglalkozás tanítási órával nem ütközik, és helyét, idejét egyeztették az intézményvezető- helyet-

tessel. A foglalkozások rendjét a foglalkozási terv rögzíti, melyet az intézményvezető hagy jóvá. 

A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje 

A tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül bárki 

igénybe veheti. Amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga az intézményvezető által aktuálisan 

meghatározott tantárgyakból a mindenkori tanév október 31-én és február utolsó napján nem éri 

el a 2,00 átlagot, akkor az iskola kötelezheti a diákot a felzárkóztatáson, tanulószobán való rész-

vételre. 

A számítógéptermek használati rendje 

A számítógépteremben a tanulók csak tanár engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak. Az 

óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az esetle-

gesen észlelt hibákat. A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepít-

hetők. Játékok telepítése, a magánjellegű internet használat, illetve saját adathordozók, egyéb 

hardver eszközök bevitele tilos. Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfi-

gurációs állományokat vissza kell állítani az eredeti állapotukba. A használat során be kell tartani 

a vírusok elleni védekezés általános szabályait. A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat 

eltávolítani nem szabad. A számítógépterembe ételt, italt bevinni, ott étkezni, inni szigorúan ti-

los, és a foglalkozások során meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát. A számítógépte-

rem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki köteles betartani. A 

számítógépes termekben a gépek megóvása érdekében bevezetett géptermi naplókat, mind a diá-

kok, mind a diákok kötelesek kitöltetni. 

A technika szaktanterem és az iskolai teakonyha használata és rendje 

A technika terem rendjét a szaktanár köteles a tanév elején minden tanulóval ismertetni és a te-

remben kifüggeszteni. Tanítási időn kívül csak a pedagógusok felügyeletével használhatják a 

technika termet, melyhez az intézményvezető ad engedélyét. 
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● A tanulók nem tartózkodhatnak tanári felügyelet nélkül a szakteremben. 

● Saját és társai testi épségére minden tanuló köteles vigyázni. 

● A tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógós fülbevalót. A hosszúhajat 

össze kell kötni. 

● A tanév kertészkedésére alkalmas hónapjaiban a szaktanárral való egyeztetés alapján 

váltócipőt kell hozni. 

● A szerszámokat, konyhai eszközöket és alapanyagokat az asztalfelelős osztja ki tanári 

utasításra. 

● A szerszámokat, konyhai eszközöket használat előtt a tanulónak ellenőrizni kell. Csak 

hibátlan szerszámmal, konyhai eszközzel lehet dolgozni. 

● A konyhai elektromos berendezéseket bekapcsolni csak pedagógus engedélyével sza-

bad. 

● A szerszámokat, konyhai eszközöket rendeltetésszerűen kell használni. 

● A kijelölt munkahelyet engedély nélkül elhagyni nem szabad. 

● A legkisebb sérülést is azonnal jelenteni kell a tanárnak. 

● Saját munkahelyén mindenki köteles rendet tartani. 

● Tanóra végén a szerszámokat, konyhai eszközöket az asztalfelelős pakolja el. Technika 

órán a félkész munkadarabokat a tanulók a dobozukba rakják és a kijelölt polcra helye-

zik. 

● A szaktermet a tanulók tiszta, rendezett állapotban kötelesek elhagyni. 

A tornaterem használati rendje 

● A tornatermek tanítási időben és tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedé-

lyével és felügyeletével használhatók, kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők. E fe-

jezet alkalmazásában testnevelőtanár alatt a testnevelés szaktárgyi órát tartó helyettesítő 

pedagógus, továbbá a sport szakoktató is értendő. 

● A felmentett tanuló az intézményvezető által kijelölt helyen köteles tartózkodni az óra 

teljes időtartama alatt, amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan a mulasztása. Az ál-

landó felmentett, a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók felmentésükről 

az iskolaorvosi igazolást október 15-ig átadják a védőnőnek és a testnevelő tanárnak. 

● Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy az iskolaor-

vos javaslata alapján. Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen 

lenniük az órákon, ha az a tanítási nap első vagy az utolsó órája. 



 

16 

 

● A testnevelési órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja az öltö-

zőket, csak ezután vonulhatnak be, majd a becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten 

viselkedve várják a tanárt. 

● Az öltöző zárása és nyitása a testnevelők feladata. A tanulóknak ismerniük kell és be 

kell tartaniuk a baleset- és munkavédelmi előírásokat. Tanórai baleset esetén, a tanuló 

azonnal jelezze sérülését testnevelőjének. 

Az ebédlő használatának rendje 

Az ebédlőt a tanulók a nyitvatartás alatt vehetik igénybe. Étkezés előtt – az egészségvédelem 

érdekében – ajánlott a kézmosás. Az étkezési jegyet át kell adni a konyha dolgozójának. Az 

ebédlőben önkiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek udvariasak. Az 

étkezés befejezése után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyen kell beadni. Min-

denkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal és az étkező tiszta-

ságára, rendjére. 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A tanköteles tanulók évenként egy alkalommal külön beosztás szerint, fogászati és általános 

szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök 

értesíti. 

 Az egészséges életmódra vonatkozó szabályozások 

 

 A házirend betartása 

 Az osztályfőnökök a gyermekvédelmi feladatot ellátó kollégával  szoros kapcsolatot tar-

tanak. 

  A gyermek- és ifjúságvélmi szolgálat kihelyezett munkatársa (szociális munkás) szoros 

kapcsolatban van az osztályfőnökökkel. 

 Iskolai , iskolán kívüli rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható. 

 Az iskolában üzemelő élelmiszert árusító üzlet és áruautomata árukínálata megfelel az 

egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak. 

A kiegyensűlyozott lelki fejlődéshez / valamint a kritikus élethelyzetbe került tanulők a pszicho-

lógus segítségét vehetik igénybe. 
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A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

A tanulók jogai 

A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kol-

lektív jogait. 

Az alábbi jogosultságok minden gyermeket, tanulót megilletnek jogviszonyuk alapján. Az iskola 

minden tanulójának joga: 

● képességeinek, érdeklődésének, adottságainak, megfelelő nevelésben – oktatásban ré-

szesüljön. 

● biztonságban, egészséges környezetben neveljék, oktassák, tanulmányi rendjét életko-

rának megfelelően alakítsák 

● tanárait, osztályfőnökét, az iskolapszichológust, iskolaorvost, iskola vezetőségét, szoci-

ális segítőt, a DÖK-öt felkeresse probléma vagy jogsérelem esetén, és problémái meg-

oldásához segítségüket kérje 

● érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 

● részt vegyen tanulmányi és egyéb versenyeken 

● csak napi 2 témazárót írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy hét-

tel előre jelez az e-naplóban is, 

● kijavított és értékelt írásbeli munkáját (írásbeli felelet, témazáró) tíz tanítási napon belül 

kézhez kapja, amennyiben határidőn túl kapja kézhez, abban az esetben lehetősége van 

eldönteni, kéri-e az érdemjegyet, kivéve ha a pedagógus önhibáján kívül (pl. betegség, 

baleset) nem tudja kiértékelni, 

● szervezze az iskolai közösség életét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intéz-

ményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetőség segítségét kérheti 

● diákközgyűlésen, iskolagyűlésen, DÖK- ülésen véleményt mondjon, 

● az emberi méltóság tiszteletben tartásával javaslatot tegyen, véleményt nyilvánítson az 

iskola életével és személyével összefüggő kérdéssel kapcsolatban, valamint e körben 

kérdést intézzen az iskola vezetőségéhez és tanáraihoz, 

● választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, 

● kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök, 

stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen, 

● kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, 

● kérheti átvételét más iskolába, 
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● az oktatási jogok biztosához fordulhat, 

● külön jogszabályban meghatározott esetekben térítésmentes, vagy kedvezményes étke-

zésben, tanszerellátásban részesüljön 

● a törvényben meghatározott feltételek mellett a tankönyveket az állam biztosítja a tanu-

ló számára térítésmentesen,a tartós könyveket év végén használható állapotban kell 

visszaszolgáltatni. 

A tanulók joga különösen: 

● válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül 

● igénybe vegye az iskola eszközeit, helyiségeit, könyvtári szolgáltatását 

● rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön 

● hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz 

● jogai megsértése esetén eljárást kezdeményezzen (kiskorú esetén a szülő) 

● kérje a foglalkozások alóli felmentését 

● kérelmére független vizsgabizottság előtt számoljon be tudásáról 

A tanulóknak joga van tájékozódni, ismerni az intézményben vele összefüggésben lévő történé-

seket, melyről az osztályfőnök ad heti tájékoztatást az osztályfőnöki óra keretén belül. Egyéb 

tájékoztatási forma: honlap, elektronikus napló és alsó tagozaton az üzenő füzet. 

Tanulói jogok gyakorlása, tanulók véleménynyilvánítása és rendszeres tájékoztatásának 

rendje 

 

Az iskolai Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen történik. 

Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresz-

tül érvényesíthetik jogaikat. 

● A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek a tanulók létszámának 50 

● %-át érintő kérdésekben a diákönkormányzat véleményezhet. 

● A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakít-

ják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

● Diákkör létrehozását 15 fő tanuló kezdeményezheti. 

● Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport diákkörök alakíthatók. 

● A diákkört pedagógus vagy az intézmény által megbízott személy irányíthat-

ja, vezetheti. 
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● A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja működésének feltételeit, 

amennyiben az a pedagógiai programban meghatározott célokkal egyezik. 

● A diákkör tevékenysége során a tanulói jogoknak érvényesülniük kell. 

● Döntsön egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

Az iskolába beiratkozott tanuló jogait csak tanulmányai megkezdésének első napjától gyakorol-

hatja a tanulói jogviszonyának utolsó napjáig bezárólag. 

A tanulók kötelességei 

A tanuló kötelessége, hogy 

● betartsa a házirendet és az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanulók-

ra vonatkozó előírásait 

● tiszteletben tartsa az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanuló-

társait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse 

● részt vegyen a kötelező órákon és az általa szabadon választott szakkörökön és tanul-

mányi versenyeken 

● rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, felszerelését hozza magával 

● a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai közösségi élet szervezésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és a 

foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák 

előkészítése. 

● betartsa az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornaterem, könyvtár, stb.) hasz-

nálati rendjét szabályozó utasításait 

● az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az alkalomhoz illő ünneplő ruhát 

viseljen. A diákok öltözködésében mértéktartásnak kell érvényesülnie. 

● védi saját és társai egészségét, ezért a dohányzás az intézmény egész területén és a bejá-

rat 5 méteres körzetében TILOS 

● a tanuló köteles az iskola etikai kódexét betartani (lsd. 3. sz. melléklet) 

● a tanuló rendkívüli munkarend esetén köteles az iskola rendkívüli munkarendről (digi-

tális oktatás) szóló szabályait betartani (lsd. 4. sz. melléklet) 
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● az alanyi jogon járó könyvtárból kapott tankönyveket a tanulók év elején megkapják, s 

azt a tanév végén kötelesek a könyvtárban leadni. Ezek elvesztése esetén a diák az oko-

zott kárért anyagilag felelős. 

Osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

A tanuló az osztályozóvizsgán a kijelölt időpontban kötelesek megjelenni. Az osztályozó vizsga 

követelményeit a házirend 2. számú melléklete tartalmazza. 

Osztályozó vizsgára jelentkezett vagy arra kötelezett az a tanuló aki: 

● magántanuló, 

● aki hiányzásai miatt nem értékelhető, 

● előrehozott érettségi vizsgát tesz. 

Az osztályozó vizsga időpontjáról a vizsgát megelőzően 2 héttel  az iskola értesítéséből tá-

jékozódhatnak, melyben részletesen tantárgyakra lebontva kapják meg az időpontot. Az 

időpontok a félévek zárása elötti 14 napban kerülnek kijelölésre. 

A tanulói jogviszony 

A tanuló felvétele és felmentése 

 A tanuló felvételénél a tankötelezettség szabályai szerint kell eljárni, a köznevelési tör-

vény alapján. 

 Az iskolába felvett tanulók osztályba sorolásáról a szakmai munkaközösségek vélemé-

nye alapján az intézményvezető dönt. 

 A beiratkozási körzeten kívül lakó tanulók felvételéről a szülők kérése, a tanuló előző 

tanulmányi eredményei, valamint a magatartás és szorgalom értékelése és az adott évfo-

lyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt. 

 Választható foglalkozásokra a tanulók szülői jóváhagyással írásbeli kérelem alapján je-

lentkezhetnek. A felvétel egész tanévre joga és kötelessége a tanulónak. 

 Az elő évfolyamra jelentkezők iskolai felvételének sorsolással történő szabályozása. Ha 

az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni az 

érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A felvételi eljárás során a sorsolás 

rendjét a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. 

A hátrányos helyzetű gyermekek felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nél-

kül is felvehető az a tanuló, akinek: 

-  szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 

-  vagy testvére az intézmény tanulója 
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-  vagy munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében találha-

tó 

-  vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől 1 kilométeren be-

lül található. 

A sorsolás 

Abban az esetben, ha az iskola vezetője valamennyi tanuló felvételi kérelmét helyhiány 

miatt nem tudja teljesíteni, több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek szá-

ma, akkor a felvételről sorsolás útján dönt. 

A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán és az iskola honlapján 

kell értesíteni a sorsolás időpontjáról, helyszínéről. 

- A sorsolás helyszíne: az iskola aulája. 

- A sorsolás az érintett  szülők számára nyilvános. 

- A Sorsolási Bizottság tagjai: az intézmény vezetője, a leendő elsős tanítók és a 

jegyzőkönyvvezetők. 

A sorsolás lebonyolításának menetéről a megtörtént eseményről jegyzőkönyv készül, amit 

a Sorsolási Bizottság tagjai írnak alá- A jelenléti  íven rögzíteni kell a jelenlévőket és a 

távolmaradókat. 

A sorsolás megkezdése előtt a szülőket tájékoztatni kell: 

- a sorsolás menetéről, 

- az intézménybe felvételre jelentkezők számáról, 

- fennmaradó helyek számáról, 

- a sorsolásra kerülő gyermekekről. 

A sorsolás menete 

- A sorsolásra kerülő gyermekek neve egyenkénti  felolvasás után külön – külön a je-

lenlévők előtt zárt borítékba téve behelyezésre kerül a sorsolási urnába. 

- Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hányában a sorsolá-

si bizottság egy tagja 1-1 lapot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező 

szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. 

- Mindez addig folytatódik, amíg a sorsolásban résztvevő valamennyi gyerek neve 

kihúzásra kerül. 

- A kihúzott sorrendet jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. 

- A fennmaradt helyek feltöltése a kihúzott sorrendnek megfelelően történik. 
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A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a zavaró eseményeket, észrevételeket, hozzászóláso-

kat, felvetéseket. Az intézmény vezetője a felvételi eljárásban a felvételről jogviszonyt 

létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A szülőket írásban értesítjük a sorsolás 

eredményéről. Az intézményvezető a felvételről vagy annak elutasításáról határozat 

formájában dönt. A jogorvoslat rendje a jogszabályban meghatározottak szerint törté-

nik. 

Az első osztályos  férőhelyek sorsolásának szabályzatát az érintettekkel az intézmény hir-

detőtábláján a kérvény beadásakor, valamint az iskola honlapján ismertetjük. 

 A tanulói jogviszony 8. osztály befejezésekor illetve a szülő kérésére más iskolába 

történő távozásakor megszűnik. A tanuló az iskolából kiiratkozik. 

Hetesek feladatai 

Az iskolában a tanulói felelősök a hetesek. Osztályonként két-két hetes heti váltásban váltják 

egymást. A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. 

A hetesek feladata:  

● minden tanítási óra előtt számba veszik a hiányzó tanulókat, és a hiányzásról jelentést 

tesznek az órát tartó pedagógusnak; 

● ha a pedagógus nem jelenik meg az órán a becsöngetés után maximum öt 

perccel, jelentik a tanári szobában; 

● gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a tanterem szellőztetéséről és tisztaságá-

ról 

● Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek, je-

lentik az órát tartó pedagógusnak, a folyosói ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy az 

iskolavezetésnek. 

● A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag el-

látást büntetik. 

A hiányzások igazolásának rendje 

A tanulók osztályzatait, igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit, továbbá dicséreteit és elma-

rasztalásait a pedagógusok a digitális naplóban rögzítik. A szülők és a diákok számára az iskola 

jogosultságot ad az előbbiekben felsorolt adatok megtekintéséhez, amelyhez jelszavas védelmet 

biztosít. 
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● A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint az egyéb foglalkozások-

ról igazolni kell. 

● A szülő félévente gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb idő-

tartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola intézményvezetője adhat. 

● A tanórákról, napközis foglalkozásokról rövidebb, vagy hosszabb ideig hiányzó tanulók 

a tananyagot, házi feladatot pótolni kötelesek. 

● A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt 

időponttól számított egy héten belül igazolhatja mulasztását. 

● A mulasztás első napján a szülő rövid úton (telefon, e-mail.) köteles gyermeke osztály-

főnökét tájékoztatni a mulasztás tényéről, okáról és várható tartamáról. 

● Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazo-

latlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. 

● Ha a tanuló az óra megkezdése után érkezik, későnek számít. Amennyiben a tanuló el-

késik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, 

hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, az e-naplóba bejegyzi. Több iga-

zolatlan késés esetén a késések összeadódnak és amennyiben az eléri a tanóra teljes 

időtartamának megfelelő számú percet, egy tanítási óráról, egyéb foglalkozásról történő 

igazolatlan hiányzásnak minősül. 

 

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselek-

ményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapve-

tően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási fo-

lyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett kö-

zösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tar-

tozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes ma-

gatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított 

nyolc napon belül meg kell indítani. 

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek 

vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzés-

től számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal 

történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizs-

gálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. 

A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e 
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a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak 

meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá 

tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben 

veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka 

nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyege-

tést, milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, 

valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további 

hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló 

elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 

 

A TANULÓK ÁLTAL AZ INTÉZMÉNYBEN ELŐÁLLÍTOTT ALKO-

TÁS VAGYONI SZABÁLYOZÁSA 

Nem állítanak elő vagyoni értéket képviselő alkotást. 

 

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA 

Az iskolai alapítvány a rászorult tanulókat rászorultság arányában támogatja. 
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ELEKTRONIKUS NAPLÓ 

● Az elektronikus napló az iskola honlapján keresztül érhető el. 

● A gondviselői belépéshez az osztályfőnök adja a belépési jogosultságot. 

● A gondviselő folyamatosan követi a tanuló tanulmányi előmenetelét. 
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TILTÓ RENDELKEZÉSEK 

● A tanuló nem tarthat magánál fegyvert, fegyvernek minősülő szúró-vágó eszközt, egy-

más testi épségét veszélyeztető tárgyakat, jó ízlést sértő sajtó- és egyéb médiaterméke-

ket, hangtechnikai eszközöket (pl. hangfal, hangszóró), elektronikai eszközöket (hajva-

saló, hajszárító, telefontöltő, kenyérpirító, szendvicssütő, stb.). 

● Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot diáknak az iskolában behozni, illetve az iskola által 

szervezett programra elvinni tilos! E tilalom megszegése a legsúlyosabb fegyelmi bün-

tetést vonja maga után. 

● Különböző magokat, rágógumit, energia italokat, élvezeti cikkeket (dohányt, alkoholt), 

kábító hatású anyagokat az iskola területére behozni és fogyasztani tilos! 

● A dohányzás az iskola területén és annak öt méteres körzetén belül mindenki számára 

tilos. Megszegése fegyelmi büntetés von maga után. 

● Tanításhoz nem tartozó felszerelés (híradástechnikai eszközök, lejátszók, adathordozók, 

nagy értékű ékszer, hangszóró, stb.) tilos behozni az iskolába. 

● Tanítási órán kép- és hangfelvétel készítése, valamint ezek közzététele szigorúan tilos! 

● Tanítási órára mobiltelefont, hangjelzést adó órát, hangadásra alkalmas és egyéb zava-

rásra alkalmas eszközt a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad 

bevinni, óra alatt bekapcsolni tilos! 

● Balesetvédelmi okokból a testnevelési órán óra, gyűrű, nyaklánc, karperec, testékszer 

viselése tilos. 

● Roller, gördeszka, görkorcsolya, hoverboard és egyéb sporteszközök használata az épü-

letben tilos. 
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A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 

Az iskola dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez 

mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmi vagy példamutató közösségi magatartást tanú-

sít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

A jutalmazó intézkedésekről a szülőket az e- napló útján tájékoztatja az iskola. 

Az iskola jutalmazási formái 

Tanév közben elismerésként az alábbi dicséretek adhatók: 

● szaktanári dicséret, 

● osztályfőnöki dicséret, 

● igazgatói dicséret, 

● nevelőtestületi dicséret. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanuló a tanév végén: 

● szaktárgyi teljesítményéért, 

● példamutató magatartásáért, 

● kiemelkedő szorgalmáért, 

● példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért dicséretben részesíthető. A di-

cséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 

Az egyes tanévek végén a kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kaphatnak, 

melyet az osztály közössége előtt vehetnek át. 

Az iskolán kívüli egyéb versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon jól sze-

replő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói kö-

zösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásban kell foglalni 

és azt a szülő tudomására hozni. 
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FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK 

ELVEI 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni. 

A fegyelmező intézkedésekről a szülőket az e- napló útján tájékoztatja az iskola. Az írásbeli fi-

gyelmeztetések, intések a havi, a félévi és az év végi magatartás jegyben is tükröződnek. 

Az alapvető kötelességei, a viselkedési szabályok, vagy a házirend ellen vétő diákokkal szemben 

az alábbi fegyelmező intézkedéseket hozzuk: 

● szóbeli figyelmeztetés 

● írásbeli figyelmeztetés, intés és megrovás (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói) 

● nevelőtestületi megrovás 

● fegyelmi eljárás. 

Amennyiben a tanuló súlyos kötelességszegést követ el, akkor a büntetési fokozatok betartásától 

eltekintve igazgatói intézkedésben részesül. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen 

az alábbi esetek: 

●  durva verbális agresszió, 

● a másik tanuló, pedagógus, iskolai dolgozó testi és lelki bántalmazása; 

● - az egészségre ártalmas szerek (szeszes ital, tudatmódosító szerek) iskolába, iskolai 

rendezvényre hozatala, fogyasztása; 

● dohányáru (e-cigaretta, icos is) fogyasztása az iskolában és az iskolai rendezvényeken, 

● a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás, 

● az iskola tanulói, nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

● az iskola épületének, berendezési tárgyainak és udvarának szándékos rongálása, 

● -a tanítási időben az iskolaépület engedély nélküli elhagyásáért, 

● az iskola jó hírnevét, becsületét sértő magatartásért, 

● magas számú igazolatlan hiányzás esetén ; 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. A fegyelmi bizottság az adott 

tanulót tanító tanárokból áll. 
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Fegyelmi büntetések (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 58.§) szerint a követke-

zők lehetnek: 

● megrovás, 

● szigorú megrovás, 

● áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba) vagy iskolába, 

● eltiltás a tanév folytatásától, 

● kizárás az iskolából. 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabály-

okban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körül-

mények mérlegelése után az intézményvezetője határozza meg. 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, melynek során a fegyelmi eljárás vezetője a 

felek közötti békéltetés, illetve bocsánatkérés lehetőségének biztosítására törekszik. Előzetes el-

járásban nem szüntethetők meg az igazolatlan hiányzásból fakadó fegyelmi vétségek! Az egyez-

tető eljárás részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza. 

A házirend megszegéséért az intézmény területén tartózkodó vendégekkel szemben az alábbi 

szankciók alkalmazhatók: 

● szóbeli figyelmeztetés 

● írásbeli figyelmeztetés, 

● rendezvényekről határozott időre szóló kizárás 

● az intézmény területéről szóló kitiltás. 
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MELLÉKLETEK 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Csengetési rend 

0. óra 7.30 – 8.10 

1. óra 8.15 – 9.00 

2. óra 9.15 – 10.00 

3. óra 10.15 – 11.00 

4. óra 11.15 – 12.00 

5. óra 12.15 – 13.00 

Ebédszünet 13.00 – 13.20 

6. óra 13.20– 14.05 

7. óra 14.15 – 15.00 

8. óra 15.10– 15.55 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

1. ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM: 

 magyar ábécé betűinek fölismerése, összeolvasása; 

 kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasása 

 kötött és nyomtatott betűkkel írott mintáról másolás, a saját nevének önálló, helyes leírása 

 memoriterek  

MATEMATIKA 

 Irányokat jelölő szavak értelmezése.  

o (jobb, bal, le, fel, alatta, felette, előtte, mögötte, mellette, jobbra, balra, kint, bent, előre, hát-

ra, távolabb, közelebb) 

 Mennyiségek összemérése, összehasonlítása 

o (kisebb, kevesebb, nagyobb, több, alacsonyabb, magasabb, ugyanakkora, ugyanannyi) 

 Adott elemek válogatása választott vagy megadott szempont szerint. 

 Számlálás oda-vissza 0-20-ig. 

 Mennyiségek felismerése 20-as számkörben. 

 Mennyiségek és sorszámok lejegyzése 20-as számkörben. 

 Számok egyes és tízes helyiértékekre bontása 20-as számkörben. 

 A tanult relációs jelek (<,>,=) helyes ismerete és alkalmazása. 

 Tájékozódás számegyenesen 20-as számkörben. 

 Számok egyes szomszédainak ismerete, megnevezése 20-as számkörben. 

 A páros-páratlan fogalma. 

 Csökkenő és növekvő sor felállítása 0-20-ig. 

 Összeadás és kivonás 20-as számkörben. 

 Hiányos műveletek megoldása 20-as számkörben. 

 Számsorozat folytatása adott egyszerű szabály szerint. 

 Egyszerű nyitott mondat megoldása. 

 Szöveges feladat megoldása algoritmus szerint. 
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ÉNEK-ZENE 

 10 népdal ismerete, éneklése 

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

 ismerje fel a hangszereket hangjukról, képükről. (Pl.: furulya, triangulum, dob, zongora) 

TESTNEVELÉS 

Kölyök atlétika 

 utánzó járások 

 szökdelések 

 futás, futás 10-20 cm akadály felett 

 kúszás, mászás 

Kölyök atlétika, 

 dobásokat előkészítő gyakorlatok 

 -labda feldobás/elkapás helyben/járás közben 

- alsó dobás két kézzel 

- labdagurítás társnak 

- labdaterelés 

- labdavezetés kézzel/lábbal 

Gyakorlatok ugráló kötéllel 

Egyensúly és támasz gyakorlatok 

SAKK-LOGIKA 

 Tájékozódás a sakktáblán. 

 Bábok lépéseinek, ütés ismerete. 

 A sakkjáték eszközeinek és alapvető szabályainak ismerete. 

 Egyszerű játékszabályok értelmezésének és alkalmazásának képessége. 

 Menetközbeni ütés, sáncolás, gyalog átalakulásának ismerete. 

 Szabályos játszma lejátszásának képessége. 

 Alkalmazkodás a játék által megkövetelt szabályrendszerhez.  
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TECHNIKA 

 2 munkadarabot hozzon magával.(előzetes megbeszélés alapján)  

 Helyes eszközhasználat 

 Gyurmát formázás, papírt hajtogatás..  

 A háztartási és közlekedési veszélyek  

 Példák ismerete az egészséges táplálkozás és célszerű öltözködés terén. 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek vagy zenei élmények helyszínének vizuális bemu-

tatása. 

 Tanult irodalmi alkotás vagy zenei élmények és médiaélmények (pl.: mese, vers, gyermekdal, ani-

mációs film) fontos szereplőinek megjelenítése síkban. 

 Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének és a tapasztalatok felhasználása 

egyszerű tervezési feladatokban (pl.: plakát, névtábla, házszámtábla tervezése). 

ERKÖLCSTAN 

 nemek, hangulatok 

 viselkedés szabályai 

 család 

 hagyományok 

 ünnepek 

 lakóhely 
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2. ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM: 

 szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasása 

 olvasmányok tartalmának elmondása 

 rövid szöveg önálló olvasása, feldolgozása 

 az ábécérend ismerete 

 hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben 

 a hosszú hangok jelölésére az írásban 

 rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzése, tollbamondása, a kiejtéstől eltérőké másolása 

 a mondatok nagybetűvel való kezdése 

 a szavak elválasztása a szótagolás szabályai szerint 

 Memoriterek: 

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

 József Attila: Altató; Szabó Lőrinc: Csiga-biga; 

MATEMEATIKA 

 Irányokat jelölő szavak értelmezése.  

 (jobb, bal, le, fel, alatta, felette, előtte, mögötte, mellette, jobbra, balra, kint, bent, előre, hátra, távo-

labb, közelebb) 

 Mennyiségek összemérése, összehasonlítása 

 (kisebb, kevesebb, nagyobb, több, alacsonyabb, magasabb, ugyanakkora, ugyanannyi) 

 Adott elemek válogatása választott vagy megadott szempont szerint. 

 Számlálás oda-vissza 0-100-ig. 

 Mennyiségek felismerése 100-as számkörben. 

 Mennyiségek és sorszámok lejegyzése 100-as számkörben. 

 A római számjelek közül az I, V, X, L, C jelek ismerete. 

 Számok egyes, tízes és százas helyi értékekre bontása 100-as számkörben. 

 A tanult relációs jelek (<,>,=) helyes ismerete és alkalmazása. 

 Tájékozódás számegyenesen 100-as számkörben. 

 Számok egyes, tízes, százasszomszédainak ismerete, megnevezése 100-as számkörben. 

 A páros-páratlan számok felismerése 100-as számkörben. 

 Csökkenő és növekvő sor felállítása 0-100-ig. 

 Alapműveletekhez kapcsolódó fogalmak megértése. 
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 Összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglaló- és egyenlő részekre osztás 100-as számkörben. 

 Szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete. 

 Hiányos műveletek megoldása 100-as számkörben. 

 Összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglaló- és egyenlő részekre osztás alkotása képről. 

 Szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsor értelmezése, elvégzése 

 Számsorozat folytatása adott egyszerű szabály szerint. 

 Egyszerű nyitott mondat megoldása 100-as számkörben. 

 Szöveges feladat megoldása algoritmus szerint. 

o adatgyűjtés és művelet megfogalmazása 

o helyes válasz megadása 

 Sokszögek kiválasztása síkidomok közül. 

 Mérés alkalmi és a tanult szabványos mértékegységekkel. 

ÉNEK-ZENE 

 20 népdal ismerete, éneklése 

 a 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozza 

 a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismeri 

 ismeri a tanult kézjeleket 

TESTNEVELÉS 

Kölyök atlétika 

 utánzó járások 

 szökdelések 

 futás, futás 10-20 cm akadály felett 

 kúszás, mászás 

Kölyök atlétika, 

 dobásokat előkészítő gyakorlatok 

 -labda feldobás/elkapás helyben/járás közben 

- alsó dobás két kézzel 

- labdagurítás társnak 

- labdaterelés 

- labdavezetés kézzel/lábbal 

 Gyakorlatok ugráló kötéllel 
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Egyensúly és támasz gyakorlatok 

 2-4 ütemű szabad gyakorlatok bemutatás utáni pontos végrehajtása 

 -állórajt indulás hangjelre 

 -folyamatos futás 4-6 perc 

 -labda pattogtatás 

 -egyszerű talaj gyakorlat  bemutatása 

 guruló átfordulás előre/hátra, tarkóállás 

SAKK-LOGIKA 

 A sakkjáték szabályrendszerének és menetének mélyebb ismerete. 

 A sakkjelzések ismerete. Oktatóprogramok ismerete. A sakkóra használata. 

 Megfelelő mennyiségű és minőségű információk birtokában egyszerű, logikus döntések meghozásá-

nak képessége. Egy sakkjátszma szabályszerű lejátszásának képessége. 

 Sakkjelzések alkalmazásának, állások lejegyzésének képessége.  

 Együttműködés képessége. 

 A sakketikett tisztelete, egészséges versenyszellem kialakulása. Tolerancia. 

 A tanultak alkalmazása a gyakorlatban önállóan és csoport tagjaként. 

TECHNIKA 

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

 Képlékeny anyagok, papír, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása.  

 Képes legyen kiválasztani önállóan a megismert anyagok közül tulajdonságaik alapján az anyagot; 

alakítani, szerelni, tárgyat készíteni 

 .A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 Közvetlen környezet elemeinek, épületeinek vizuális megjelenítése. 

 Tanult irodalmi alkotás vagy zenei élmények és médiaélmények (pl.: mese, vers, gyermekdal, ani-

mációs film) fontos szereplőinek megjelenítése síkban. 

 Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének és a tapasztalatok felhasználása 

egyszerű tervezési feladatokban (pl.: plakát, névtábla, házszámtábla tervezése). 



 

37 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 Élő, élettelen, növény, állat fogalma 

 életjelenségek 

 érzékszervek 

 testrészek 

 alaprajz 

 tűzvédelem 

 halmazállapot 

 időjárás változásai 

 egészséges életmőd 

 életfeltételek 

ERKÖLCSTAN 

 viselkedés szabályai 

 család 

 hagyományok, szokások 

 ünnepek 

 természetes és épített környezetünk 
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3. ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM: 

 szöveget hangos vagy néma olvasás útján megérti 

 felkészülés után érthetően,  hangosan olvas 

 törekszik a rendezett írása 

 válaszában helyesen toldalékolja a szavakat 

 a kiejtéssel megegyező, rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait 

 gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- vagy kéttagú szavak) helyes leírása 

MATEMATIKA 

 Számok írása, olvasása, helyi érték szerinti bontása 1000-es számkörön belül. 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése. 

 Egyes, tízes, százas számszomszédok. Tízesekre, százasokra kerekítés. 

 Szóbeli összeadás, kivonás, szorzás és osztás. 

 10-zel, 100-zal szorzás, osztás. 

 Írásbeli összeadás, kivonás, szorzás. 

 Műveleti sorrend több művelet esetén. 

 Szöveges feladatok megoldásának ismerete. 

ÉNEK-ZENE 

 20 népdal ismerete, éneklése 

 a 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozza 

 a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismeri 

 ismeri a tanult kézjeleket 

TESTNEVELÉS 

 5 perces bemelegítő és légző gyakorlatok egyénileg 

 Járások, futások, oldalazás, szökdelés eszközzel 

 6 elemből álló akadálypálya összeállítás, végrehajtása 

 

Gurulóátfordulás előre/hátra, zsugor fejállás, tarkóállás 
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Haladó mozgás közben labda gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés 

 

Futó-,  ugró-,  dobóiskola alap gyakorlatok 

 -váltakozó ritmus 

 -váltakozó sebesség 

- egy- és kétkezes alsó/felső dobások 

Ugráló kötél gyakorlatok 

Mini kossárra dobási kísérletek 

Labdarúgás, rúgás kapura 

SAKK-LOGIKA 

 Újalapfogalmak (káros báb, gyalogvégjáték stb.) ismerete. 

 Egyszerű sakkfeladványok megfejtésének képessége. A taktikai és stratégiai elemek alkalmazása. 

 Mintaállások elemzésének képessége. Játszmák lejegyzésének képessége. 

 Tervkészítés képessége különböző módszerek alkalmazásával. 

 A sakkjáték során a megszerzett tudás értékként való megjelenése. Tudásbővítés iránti belső motivá-

ció a győztes játék érdekében. 

 Problémamegoldás és tervkészítés mindennapi helyzetekben. 

TECHNIKA 

 2 egyszerű munkadarab bemutatása.(előzetes megbeszélés alapján) 

 Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel.  

 Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.  

 A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.  

 Megfelelő jártassággal bánjon az ollóval, tűvel, ragasztóval, késsel.  

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 Természeti táj vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak (pl.: évszaknak, napszaknak) megfe-

lelően. 

 Történetek, médiaszövegek valós vagy kitalált szereplőinek megformálása. 

 Egy valós vagy képzeletbeli dolog számára plakát tervezése, kivitelezése a betű és a kép együttes al-

kalmazásával. 
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KÖRNYEZETISMERET 

 égitest 

 térkép használata 

 vízpart élővilága 

 erdő szintjei 

 erdő élővilága 

 szántó, mező élővilága 

ERKÖLCSTAN 

 önismeret 

 külső és belső tulajdonságok 

 az érzelmek kifejezése 

 véleménynyilvánítás 

 testbeszéd 

 csoport, közösség 

 szabályok 

 szabályalkotás, felelősség 
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4. ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM: 

 felkészülés után érthetően,  hangosan olvas 

 egyszerű szövegek vázlatának elkészítése, feldolgozása 

 elbeszélő fogalmazás írása 

 párbeszéd írása 

 a tanult szófajok fölismerése 

 véleményalkotás 

 személynevek biztos helyesírása 

 melléknév fokozott alakjainak, helyes leírása 

MATEMATIKA 

 Számok írása, olvasása, helyi érték szerinti bontása 10000-es számkörön belül. 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése. 

 Egyes, tízes, százas, ezres számszomszédok. Tízesekre, százasokra, ezresekre kerekítés. 

 Szóbeli összeadás, kivonás, szorzás és osztás  

 10-zel, 100-zal, 1000-rel szorzás, osztás. 

 Írásbeli összeadás, kivonás, szorzás kétjegyűvel is, osztás. 

 Műveleti sorrend több művelet esetén. 

 Szöveges feladatok megoldásának ismerete. 

ÉNEK-ZENE 

 20 népdal ismerete, éneklése 

 a 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozza 

 a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismeri 

 ismeri a tanult kézjeleket 

TESTNEVELÉS 

Légző gyakorlat sor egyénileg 

Gimnasztika: 

 nyújtó-, erősítő-, ernyesztő hatású gyakorlatok egyénileg 
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Gurítások, dobások 

 -egy- és kétkezes gurítás 

 -dobás helyből 

 -labda átadások játékhelyzetben 

 -rúgások, labda átvétel 

 kislabda hajítás 

Talajgyakorlat 

 guruló átfordulás előre/ hátra 

 zsugorfejállás, tarkóállás 

Futó, ugró és ugróiskola alapgyakorlatok 

Kosárra dobási kísérletek 

Kapura dobási kísérletek helyből és nekifutással 

SAKK-LOGIKA 

 A megnyitások típusainak, a kényszerítő erejű lépések és a kombinációk ismerete. A megnyitás és a 

középjáték alapelveinek ismerete. A komplex állásértékelés szempontjainak ismerete. 

 Állásfelépítés, védekezés és ellentámadás képessége. Különböző stratégiák alkalmazásának képes-

sége. Saját játék mérlegelő szemléletének képessége. Mások döntéseinek stratégiai szempontú érté-

kelésének képessége. 

 A tudás megszerzésének élménye. A folytonos tanulás igénye, saját tanulás szabályozása. A táblás 

játékok iránti igény a mással nem helyettesíthető közösségi élmény által. 

 Az önértékelés fejlődése. 

 Nyitott, rugalmas gondolkodásmód. A megszerzett ismeretek és képességek széles körű alkalmazása 

TECHNIKA 

 2 munkadarab bemutatása.(előzetes megbeszélés alapján.  

 Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel.  

 Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.  

 Mérés centiméter pontossággal.  

 Alaprajz, nézetrajz és tárgy megfeleltetése.  

 A gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete.  

 A kerékpár használatához szükséges ismeretek. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

 Irodalmi, zenei, média élményből származó valós és képzeletbeli helyszínek (labirintus, palotakert, 

kerek erdő) megjelenítése a különböző nézőpontok és változatos méret kínálta lehetőségek használa-

tával síkban. 

 Történetek, médiaszövegek valós vagy kitalált szereplőinek megformálása a meghatározott célnak 

(pl.: báb, játék) megfelelő méretben és anyagból. 

 Egy valós vagy képzeletbeli dolog (“Boszorkányok tömeges átrepülése”, “Búvár Kund búvárkészü-

léke”) számára plakát tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes alkalmazásával, érdek-

lődés felkeltése céljából. 

KÖRNYEZETISMERET 

 térkép használata, domborzati formák 

 Magyarország tájai 

 Nemzeti parkok 

 Mozgásrendszer 

 Életközösségek 

ERKÖLCSTAN 

 önismeret 

 külső és belső tulajdonságok 

 az érzelmek kifejezése 

 véleménynyilvánítás 

 szabályok 

 szabályalkotás, felelősség 

 jelkép, nemzeti jelkép 

 népszokások 

 ünnepek 

 hagyomány, világörökség 

 születés-halál 
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5. ÉVFOLYAM 

ANGOL 

Tankönyv, órán használt anyagok:Rob Noblasco-David Newbold: English Zone 

1, Oxford University Press 2007 + English Zone 1 munkafüzet és English 

Zone 1 CD 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései 

I. félév: 

Starter 

Unit: 

● Köszönés, elköszönés, 

● Bemutatkozás, 

● Dolgok, tárgyak megnevezése 

● Információkérés, adás 

● Betűzés kérése és betűzés 

● A létezés kifejezése: jelen idejűség: a be alakjai (am, are, is), 

● Szövegösszetartó eszközök: személyes névmások (I, you, it, we) 

● Minőségi viszonyok: mellékne-

vek (színek) Unit 1 

● Köszönés, Bemutatás, bemutatkozás, 

● Érdeklődés életkor és név iránt, 

● Név és életkor megadása, Információkérés, adás, 

● Betűzés kérése, betűzés, 

● Személyek (tanár, barát, példakép megnevezése), Iskola bemutatása 

● Szövegösszetartó eszközök: személyes névmások (I, you, he, she, it), 

● Létezés kifejezése: jelenidejűség: 

● A be létige egyes számú (teljes és összevont) állító alakjai, 

● Mennyiségi viszonyok: tő-számnevek (1-12), Minőségi viszonyok: 

melléknevek (színek) Unit 2 
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● Ismerkedés, 

● Bemutatás, 

● Bemutatkozás (név, életkor, nemzetiség), 

● Érdeklődés, Információkérés, adás, 

● Hozzánk közeli illetve távoli dolgokra történő utalás, 

● Lakóhely (város, ország) bemutatása, rövid jellemzése 

● Mennyiségi viszonyok: főnevek többes száma, tőszámnevek (13-50), 

● Szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), 

személyes névmások (we, you, they), 

● Létezés kifejezése: jelenidejűség: 

● A be létige többes számú (teljes és összevont) állító alakjai, 

● minőségi viszonyok: melléknevek, 

● nemzetisé-

gek Self check 1 

● Story Zone 

● Létezés kifejezése: jelenidejűség: a be létige állító alakjai, 

● Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek, 

● Szövegösszetartó eszközök: mutató névmások, 

● Minőségi viszonyok: melléknevek (ellentétpárok) 

2. fél-

év 

Unit 3 

● Társadalmi érintkezés: Figyelemfelkeltés, megszólítás, 

● Érdeklődés, 

● Érzelmek kifejezése: 

● Tetszés, nemtetszés, 

● Lelkesedés, öröm, bizonytalanság, 

● Ösztönzés, Egyetértés, egyetnemértés, 

● Azonosítás, 
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● Kérdezés, válaszolás (kedvenc étel, szín), 

● Adatfelvétel, 

● Betűzés kérése, betűzés (cím, név), 

● Dolgok árának megadása, színének megnevezése 

● Szövegösszetartó eszközök: határozatlan névelők: a, an, 

● Létezés kifejezése: jelenidejűség: be létige jelen idejű (teljes és összevont) 

állító, tagadó alakjai, eldöntendő kérdés, rövid válasz, 

● Mennyiségi viszonyok: tőszám-

nevek, árak Unit 4 

● Tényszerű információk kérése és megadása (pontos idő, telefonszám, szüle-

tésnap), 

● Érdeklődés időpontok és helyszínek iránt, 

● Kérdezés, azonosítás, 

● Üdvözlés, 

● Informális megszólítás, 

● Meghívás, javaslat, 

● Érzelmek és lelkiállapotok kifejezése: 

● Öröm, 

● Aggodalom, Lelkesedés 

● Létezés kifejezése: jelenidejűség:be, 

● Kiegészítendő kérdések, 

● Kérdőszavak (where, who,what, when), 

● Időbeli viszonyok: Időpont meghatározása elöljárószókkal: in, on, at, 

● Pontos idő megadása: past, to, half, quarter, 

● Térbeli viszonyok: Helymeghatározás elöljáró-

szókkal:in, on, at Self check 2 

● Story Zone 

● Létezés kifejezése: jelenidejűség:be- tagadás, kérdés, rövid válasz, 

● Térbeli viszonyok:in, on, at, 
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● Helymeghatározás, 

● Időbeli viszonyok: időpont meghatározá-

sa:in, on, at Unit 5 

● Információkérés, adás (dátumok), 

● Érdeklődés (házi kedvenc állat), 

● Állatok bemutatása, jellemzése, 

● Képességek leírása, 

● Köszönés, üdvözlés, Emlékezés, Alkalmi köszöntő, 

● Tudás kifejezése, Valószínűség 

● Birtoklás kifejezése: jelenidejűség: have got állító, tagadó (teljes és össze-

vont) alakjai (I, you, we, they), eldöntendő kérdés, rövid válasz, 

● Modalitás: képesség kifejezése, jelenidejűség:can, can’t: állítás, tagadás, 

● Mennyiségi viszonyok: Rendhagyó többesszámú főnevek, 

● Tőszámnevek (pl.6.6 million), Sorszámnevek 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Írásbeli: 

● Hangok és betűk: a magánhangzók és mássalhangzók-helyesírási szabályok. 

● Mássalhangzó-törvények: Az írásban jelölt teljes hasonulás fajtái, összeol-

vadás, rövidülés- helyesírási szabályok. 

● Helyesírási alapelvek felsorolása, felismerése. 

Szóbeli: 

● Mesék:Tündérszép Ilona és Árgyélus, Fehérlófia,La, Fontaine:A róka és a 

holló Csalimese- tündérmese, csalimese,állatmese fogalma 

● Petőfi élete és kora, a János vitéz keletkezése 

● János vitéz tartalom, kijelölt versszakok megtanulása, mesei elemek a mű-

ben 

● Petőfi: Az Alföld-tájleíró vers fogalma 
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MATEMATIKA 

I. félév 

● Alapműveletek természetes számokkal és tört számokkal 

● Párhuzamos és merőleges egyenes rajzolása 

● Alakzatok felismerése 

● Mértékegységváltás (hosszúság, tömeg, idő) 

● Szögfajták rajzolása, szög 

mérése II.félév 

● Műveletek tizedes törttel és egész számokkal 

● Téglalap kerülete, területe 

● Ábrázolás koordináta rendszerben 

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK 

● Vonalas szerkezeti rajzok készítése 

● A vonal, a folt, a fény és az árnyék szerepe: szabadkézi rajz 

● A fő- és mellékszínek és szerepük: színes technikák 

● Őskor, egyiptomi, görög művészet 

TERMÉSZETISMERET 

A tanuló legyen képes a térkép jelrendszerének alapján elemi térkép használatra, 

tudjon a térképen mérni, a vonalas mérték segítségével távolságot számítani, is-

merje fel a domborzati formákat a térkép jelzései alapján, tudja értelmezni kiala-

kulásukat, csoportosítsa azokat különböző szempontok szerint. Tudja használni a 

közigazgatási térképet, ismerje az időjárás és az éghajlat elemeit, tudjon egysze-

rű számításokat végezni: középhőmérséklet, hőingás. Legyen képes tanári irá-

nyítással egyszerű éghajlati diagramok elemzésére, ismerje hazánk éghajlatának 

jellemzőit. Tudja a hegységek képződésének módjait és példákat megnevezni, 

ismerje fel az alapvető kőzeteket: mészkő, bazalt, andezit, gránit, homok, lösz, 

Fogalmak, szakkifejezések: 

● csonthéjas termés, almatermés szőlőtőke, bogyótermés, kacs, csemegesző-

lő, borszőlő, virágzat, évelő növény 



 

50 

 

● főgyökérzet, sok magvú bogyótermés, egy-nyári növény, kétnyári (két-

éves) növény, módosul szárak: torzsa, gumó, 

● főeres levél, karógyökér, összetett levél, ernyős virágzat, mellékgyökérzet, 

hagyma, tok- termés, gyökérgümő, pillangós virág, hüvely-termés, dudvás szár, 

● teljes átalakulás: pete, lárva, (hernyó) báb, kifejlett egyed), megelőző per-

metezés, 

● virágtakaró levél, ivarlevél, lepellevél, leples virág, mellékeres levél, szár-

ölelő levél, megporzás, megtermékenyítés, 

● bőrizomtömlő, féregmozgás, gyűrűsféreg, korha-

dékevő, átalakulás nélküli fejlődés ízeltlábúak, bogarak, rova-

rok, vedlés, biokert, biokultúra, biológiai és mechanikai védekezés, 

● ábrák fő részeinek megnevezése: virág, termő, porzó, termés (csonthéjas, 

alma, bogyó, sok magvú bogyó, felfújt bogyó, hüvely), levél, hagyma, főgyökér-

zet, mellék-gyökérzet, 

● a témakörben tanult növények és állatok felismerése, megnevezése, jellem-

zése (algoritmus alapján tanári segítséggel, önállóan), 

● a zöldség és gyümölcsfélék táplálkozásban betöltött szerepének ismerete, 

● tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egy-

mással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban van, 

● háziállatok: gerinces, emlős, ujjon járó, húsevő, ragadozó fogazat, tépőfog, 

ragadozó életmód páros ujjú patás, mindenevő, agyar, 

● növényevő, tülkös szarv (tülök, szarv), össze-tett gyomor, kérődzés, párat-

lanujjú patás, ma- dár, fészekhagyó fiókák, kapirgáló láb, begy, lemezes csőr, 

úszóláb, 

● nyaló-szívó szájszerv, rovarevő, fészeklakó fiókák, állandó madár, költöző 

madár, betegségterjesztés, rágcsáló, rágcsáló fogazat, szapora állat, magevő, ka-

paszkodóláb, 

● ábrák fő részeinek megnevezése: összetett gyomor, kapirgáló láb, úszóláb, 

csőr, lemezes csőr, meszes héjú tojás 
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● fogazatok: (szarvasmarha, házi sertés, kutya, macska, házi egér), 

● A megismert állatok felismerése, neve, rendszerezése, jellemzése (algorit-

mus alapján tanári segítséggel, önállóan), emberhez való kapcsolata. 

● Legyen tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival 

TESTNEVELÉS 

Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga 

van. Gyakorlati vizsga: 

Időtartama: kb. 60 perc / sportágankénti speciális bemelegítést 

biztosítunk/ Elérhető pontszám:50 pont 

Sportáganként 10 pont érhető el, a felmérésekkel, szabadgyakorlatokkal, kötél-

mászással, ugyancsak 10 pontot érhet el a vizsgázó. A gyakorlati feladatok 

jellemzői: Az évfolyam számára felállított követelményszint teljesítése min-

den sportágban. 

Gyakorlati feladatok értékelési módja: 

A testnevelők által összeállított feladatsor pontozással 

történő mérése: A gyakorlati vizsga alapján kialakított 

minősítés módja: 

1-50 elégtelen 

50%-60% elégséges 

60%-70% közepes 

70%-80% jó 

80%-jeles 

● 32 ütemű szabadgyakorlat bemutatása 

● kötélmászás 

● Felmérések: Torna: gurulóátfordulás előre, hátra –repülő gurulóátfordulás, 

fejenállás, kézenállási kísérletek falnál, kézen átfordulás oldalt, ugrás: gurulóát-

fordulás lányok 4-fiúk 5 részes szekrényen. 
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● Atlétika: 12perces futás, 60 méteres futás, lépő magasugrás, guggoló tá-

volugrás, kislabda hajítás, súlylökés 2kg 

● Labdajáték: röplabda (alapérintések), kosárlabda (átadások, megindulások-

megállások, dobótechnika) 

TÖRTÉNELEM 

● Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája. 

● Az ókori görög-római világ. 

● A középkori Európa világa. 

● A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora. 
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6. ÉVFOLYAM 

ANGOL 

ANGOL EMELT ANGOL TANULÓCSOPORT SZÁMÁRA 

Tankönyv, órán használt anyagok:Rob Noblasco-David Newbold: English Zone 

2, Oxford University Press 2007 + English Zone 2 munkafüzet és English 

Zone 2 CD 

I. félév 

Starter 

Unit 

● Bemutatkozás, bemutatás, Információkérés, adás (személyek neve, nemze-

tisége, lakhelye, életkora, foglalkozása, események időpontja, tárgyak színe), 

● Személyek megnevezése, leírása, 

● Események leírása, 

● Dolgok (ruhadarabok, berendezési tárgyak) megnevezése, megszámolása és 

leírása, 

● Tudás, nemtudás kifejezése, 

● Képesség kifejezése, 

● Tetszés, nemtetszés kifejezése Ismétlés: 

● Létezés kifejezése, 

● Birtoklás kifejezése: jelenidejűség: have got, 

● Szövegösszetartó eszközök: határozatlan névelők: a/an, személyes név-

mások, mutató névmások, 

● Térbeli viszonyok: helymeghatározás: elöljárószók (in, on, from), 

● Időbeli viszonyok: időpont meghatározása: elöljárószók (in, on, at), 

● Modalitás: can, 

● Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek, főnevek egyes- és többesszáma, 

● Minőségi viszonyok: melléknevek 

Unit 1 
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● Ház, lakás, szoba leírása, Lakóhelyek (tipikus és szokatlan) jellemzése, In-

formációkérés és adás: Bútorok, berendezési tárgyak helyének meghatározása, 

● Érzelmek és lelkiállapotok kifejezése: 

● félelem, kíváncsiság, izgalom, undor, 

● Megnyugtatás, Tiltás, 

● Meghívás és annak elfogadása illetve udvarias visszautasítása, 

● Személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás Létezés kifejezése: 

jelenidejűség: there is / are állítás, tagadás, kérdések és rövid válaszok, 

● Térbeli viszonyok: helymeghatározás: elöljárószók (in, on, under), 

● Szövegösszetartó eszközök: határozatlan és határozott névelők (a, an, the), 

● vonatkozó névmás (which one?), 

● Időbeli viszonyok: időpont meghatározás (this weekend, 

next Saturday) Unit 2 

● Kínálás és arra reagálás (elfogadás, uvarias visszautasítás), Rendelés, 

● Kérés, kérlelés, beleegyezés, felajánlás, 

● Érdeklődés és arra reagálás, Információkérés, adás Mennyi-

ségi viszonyok: megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, 

● Szövegösszetartó eszközök: 

● a/an, some, any, 

● kifejezések: a piece of, a cup of… 

● Kérdőszavak: How much? How many? 

● Létezés kifejezése: jelenidejűség: there is / are állító, tagadó 

és kérdő formák Self check 1 

● Story Zone 

● Az eddig tanultak ismétlése 

II. . 

félév 

Unit 3 
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● Érdeklődés és arra reagálás: szabadidő eltöltése, Szokások, hobbik, kedvelt 

tevékenységek megnevezése, 

● Napirend bemutatása, 

● Érzelmek és lelkiállapotok kifejezése: 

● Tetszés, nem tetszés, 

● Öröm, 

● Elégedettség, elégedetlenség, 

● Biztatás 

 

∙ 

∙ 

∙ 

∙ 

Unit 

4 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: jelenidejűség: 

Egyszerű jelen idő, Állító, tagadó, kérdő alakok, eldön-

tendő kérdés és rövid válasz, 

Időbeli viszonyok: Gyakoriságot kifejező 

határozószók, Érzelmek kifejezése: like, 

don’t mind + -ing 

 

∙ 

∙ 

∙ 

∙ 

∙ 

Információkérés és 

adás, Érdeklődés, 

Igenlő és nemleges válasz, 

Érzelmek kifejezése: Tetszés, nem tetszés (iskolai tantárgyak-

kal kapcsolatban), Elégedettség, elégedetlenség, 

 

∙ Kérés és arra reagálás, Engedélykérés és arra reagálás Cselekvés,

 történés, 

léte-

zés 

kifejezése: jelenidejűség: Folyamatos jelen idő, állító, tagadó, kérdő alakok, el-

döntendő kérdés és rövid válasz 

Self check 2 

● Story Zone 

● Cselekvés, történés, létezés kifejezése: jelenidejűség: folyamatos és egy-

szerű jelen idő, állítás, tagadás, kérdés 

Unit 5 
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● Emlékezés, 

● Kérés és arra reagálás, 

● Félelem, izgalom, Tetszés, nem tetszés, 

● Akarat, Kiváncsiság, Sajnálat, 

● Érdeklődés, válaszadás, 

● Igenlő vagy nemleges válasz, 

● Biztatás, 

● Program ajánlása, meghívás és arra reagálás 

● Létezés kifejezése: múltidejűség: be létige: egyszerű múlt idő, állító, taga-

dó, kérdő alakok, eldöntendő kérdés és rövid válasz, 

● Időbeli viszonyok: időpont kifejezése: időhatározók, Logikai viszonyok: 

időhatározás mellékmondatban, 

● Modalitás:képesség kifejezése, jelenidejűség: can, állítás, tagadás, kérdés, 

rövid válasz, 

● Cselekvés kifejezése: sportok: play, do, go + -ing, 

● Minőségi viszonyok: melléknevek: el-

lentétpárok Unit 6 

● Személyek megnevezése, (külsejének: ruházat, termet, haj, szem) leírása, 

● Testrészek megnevezése, Érdeklődés és arra reagálás, 

● Hasonlóság megnevezése, 

● Információkérés, adás, Igenlő vagy nemleges válasz, 

● Felszólítás, 

● Események leírása, Bizonyosság, bizonytalanság Birtoklás kifejezése:

 múltidejűség: have got, egyszerű múlt idő, állító, tagadó és kérdő forma, 

rövid válasz, 

● Minőségi viszonyok: külalak leírására vonatkozó melléknevek (termet, 

haj, szem, ruházat) Self check 3 

● Story Zone 

● Létezés kifejezése: múltidejűség: be létige alakjai, 
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● Birtoklás kifejezése: múltidejűség: have got alakjai, 

● Minőségi viszonyok: melléknevek személyleírás-

hoz, jellemzéshez NEM EMELT ANGOL 

Tankönyv: English Zone 2. tankönyv, munkafüzet Unit 1-8 

● Témakörök: 

● Otthon 

● Ételek italok 

● Benti tevékenységek 

● Iskolai élet 

● Sport, szabadidő 

● Személyleírás 

● Nyaralás 

● Baráti levélírás 

● Időjá-

rás Angol 

nyelvtan: 

● Van, vannak, névelők 

● Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

● Egyszerű jelenidő 

● Folyamatos jelenidő 

● a létige múlt ideje, tud , képes valamitcsinálni 

● egyszerű múlt idő 

● rendhagyó múlt idejű igék 

● időhatározók 

● minőségi viszonyok 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Írásbeli: 
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● A névszók: főnév, melléknév, számnév, névmás jellemzése-a tulajdonne-

vek helyesírása, az - i képzős melléknevek helyesírása, a számnevek helyesírása. 

● Az ige és az igekötő: igemódok, igeidők-a múlt idő és az igekötős igék he-

lyesírása. Az igenevek 

Szóbeli 

● Arany János élete és kora, a Toldi keletkezése 

● Petőfi és Arany barátsága 

● A Toldi tartalma, kijelölt versszakok megtanulása - az epika, megszemé-

lyesítés, hasonlat, metafora fogalma 

● Arany: A walesi bárdok keletkezése (Műelemzés)- műballada, allegória 

fogalma-a ballada megtanulása kívülről 

● Kőmíves Kelemenné (tartalom, elemzés) - a népballada, a kijelölt rész meg-

tanulása kívülről 

MATEMATIKA 

I. félév 

● Műveletek tizedes törtekkel és egész számokkal 

● Prímszám, összetett szám, prímtényezős bontás 

● Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

● Háromszög tengelyes tükrözése 

● Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése 

● Alapszögek szerkesztése (30°, 60°, 90°, 45°, 120°) 

● Egyszerű szöveges feladatok 

II. . félév 

● Műveletek törtalakú számokkal 

● Egyenes és fordított arányosság 

● Arány, arányos osztás 

● Százalékszámítás (százalék alap, százalékláb, százalékérték kiszámítása) 
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TESTNEVELÉS 

Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga 

van. Gyakorlati vizsga: 

Időtartama: kb. 60 perc / sportágankénti speciális bemelegítést 

biztosítunk/ Elérhető pontszám:50 pont 

Sportáganként 10 pont érhető el, a felmérésekkel, szabadgyakorlatokkal, kötél-

mászással, ugyancsak 10 pontot érhet el a vizsgázó. A gyakorlati feladatok 

jellemzői: Az évfolyam számára felállított követelményszint teljesítése min-

den sportágban. 

Gyakorlati feladatok értékelési módja: 

A testnevelők által összeállított feladatsor pontozással 

történő mérése: A gyakorlati vizsga alapján kialakított 

minősítés módja: 

1-50 elégtelen 

50%-60% elégséges 

60%-70% közepes 

70%-80% jó 

80%-jeles 

● 32 ütemű szabadgyakorlat bemutatása 

● kötélmászás 

● Felmérések: Torna: gurulóátfordulás előre, hátra –repülő gurulóátfordulás, 

fejenállás, kézenállási kísérletek falnál, kézen átfordulás oldalt, ugrás: gurulóát-

fordulás lányok 4-fiúk 5 részes szekrényen. 

● Atlétika: 12perces futás, 60 méteres futás, lépő magasugrás, guggoló tá-

volugrás, kislabda hajítás, súlylökés 2kg 

● Labdajáték: röplabda (alapérintések), kosárlabda (átadások, megindulások-

megállások, dobótechnika) 
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TERMÉSZETISMERET 

● Az erdő, a mező, a víz- vízpart növényei és állatai közötti kapcsolatok ösz-

szefüggésének ismerete. Az életközösség fogalma. 

● Jellemző erdőtípusaink: lombos erdő (tölgy, bükk), fenyőerdő. Erdőtípusa-

ink előfordulása. Az erdő szintjei Az erdő környezeti tényezőinek jellemzői. 

Fogalmak, szakkifejezések: 

● erdő, lombhullató növény, táplálkozási lánc, egylaki, zárvatermő, kétszikű 

növény, barkavirágzat, makktermés, cserje, tüske, ágtövis, csonthéjas termés, 

csipkebogyó, összetett levél, örök-zöld, nyitvatermő, szélporozta, szárnyas mag, 

tűlevél, egyszikű, lepellevél, leples virág, gyöktörzs, harasztok, mohák, gombák, 

gombatest, termőtest, tönk, kalap, gombafonal, spóratartó lemez, spóra, gallér, 

bocskor, kérődző, összetett gyomor, agancs, agyar, védett rovar, kúszóláb, véső 

alakú csőr, odulakás, rovarevő, rovarevő fogazat, téli álom, védett állat, 

pókszabásak, pókok, átalakulás nélküli fejlődés, ragadozó életmód, rejtett élet-

mód, élősködés, betegségterjesztés, puhatestű, csigák, köpeny, zsigerzacskó, sza-

pora állat, ujjon járó, tépőcsőr, markoló láb, ragadozó madár, vetélő-ujj, bagoly-

köpet, Nemzeti Park egyenesszárnyúak, ugróláb, kifejlés, hüllő, vedlés, változó 

testhőmérséklet, szarupikkelyes bőr, lágy héjú tojás, ásóláb, állandó testhőmér-

séklet, kétéltű. 

● A gombák csoportosítása: korhadéklakók, együtt élők, lebontók, élősködők 

Ismerjék a gombafogyasztás szabályait. Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult 

fajokat. 

● A témakörökben tanult élőlények besorolása a megfelelő rendszertani kate-

góriába. 

● Ábrák fő részeinek megnevezése: makktermés, csonthéjas termés, kúszó-

láb, lombos moha, erdei csiperke, éti csiga, koronás keresztes pók, összetett 

gyomor, 

● Fogazatok: (őz, vaddisznó, róka, sün). 
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● A tanult fajok felismerése, megnevezése, jellemzésük (algoritmus alapján 

tanári segítséggel, önállóan) 

● Az erdő élőlényeiből egy 3 tagú tápláléklánc összeállítása. Az erdő pusztu-

lásának okai. 

● Az erdei kirándulások során elvárandó környezetvédő magatartás ismerete. 

● Víz körforgás, a vizek öntisztulása 

● Föld: szélességi. hosszúsági körök, kontinensek, 

● Európa határai, részei, éghajlatai 

● Évszakok, napszakok váltakozásának okai 

● Magyarország nagytájai és kistájai: helyük a térképen. Domborzati és éghaj-

lati jellemzőik. 

TÖRTÉNELEM 

● A középkori Magyarország (1301-1526) 

● A világ és Európa a kora újkorban 

● Magyarország a kora újkorban (1526-1790) 

● A forradalmak és a polgárosodás kora Európában 

● A polgárosodás kora Magyarországon (1790-1849) 

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK 

● A térbeli rendszerismeret alapjai: Monge féle vetületi ábrázolás 

● A fény-árnyék szerepe: szabadkézi rajz árnyékolással 

● Színreflex, színtávlat: színes technikák 

● Román kor, gótika, reneszánsz művészet 
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7. ÉVFOLYAM 

ANGOL 

Tankönyv: English Zone 2. tankönyv, munkafüzet Unit 1-8 

Témakörök: 

● Otthon 

● Ételek italok 

● Benti tevékenységek 

● Iskolai élet 

● Sport, szabadidő 

● Személyleírás 

● Nyaralás 

● Baráti levélírás 

● Időjá-

rás Angol 

nyelvtan: 

● Van, vannak, névelők 

● Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

● Egyszerű jelenidő 

● Folyamatos jelenidő 

● a létige múlt ideje, tud , képes valamitcsinálni 

● egyszerű múlt idő 

● rendhagyó múlt idejű igék 

● időhatározók 

● minőségi viszonyok 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Írásbeli: 

● Egyszerű mondat komplex elemzése: mondatrészei: hozzárendelő, aláren-

delő és a mellérendelő szintagmák fajtái. 
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● Az egyszerű mondat szerkezeti rajza (ágrajz készítése). 

● Helyesírás. 

● Műelemzés: Himnusz és Szózat (ösz-

szehasonlítás) Szóbeli: 

● Kölcsey Ferenc: Himnusz - memoriter és elemzés 

● Vörösmarty Mihály: Szózat - memoriter és elemzés 

● Mikszáth Kálmán novelláinak v. regényének elemzése 

● Kortárs gyermekirodalmi alkotás olvasása és elemzése 

● A mondatrészek jellemzői 

BIOLÓGIA 

● Éghajlati övezet, élő és élettelen környezet tényezői, kölcsönhatási 

● A fajok felismerése 

● Tápláléklánc összeállítása 

● Életközösségek szerkezete, kölcsönhatása, változásai 

● Környezeti problémák 

● Evolúció állomásai 

● Élőlények rendszertani besorolása 

● Egyedfejlődés szakaszai, jellemzői 

FIZIKA 

● Sebesség 

● Gyorsulás 

● Nyomás 

● Energia, munka 

● Fajhő, égéshő, teljesítmény, hatásfok 

FÖLDRAJZ 

● A kontinensek fő természetföldrajzi vonásai 

● Földrészek, országok természeti, társadalmi jellemzői 
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● Gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatása 

● Környezetkárosító folyamatok, környezetvédelem 

● Térképhasználat 

● Topográfiai fogalmak 

KÉMIA 

● Atomok elemi részecskéi 

● Periódusos rendszerben való elhelyezkedés 

● Atomok, molekulák, ionok megnevezése 

● Égés folyamata 

● Anyagok rendszerezése 

● Halmazállapot 

MATEMATIKA 

I. félév 

● Természetes számok, racionális számok. A racionális számok alakjai. Mű-

veletek racionális számokkal. Arányos következtetések (egyenes és fordított ará-

nyosság). Százalékszámítás. Kamatszámítás. A hatványozás. Műveletek azonos 

alapú hatványokkal. Műveletek azonos kitevőjű hatványokkal Prímszámok. 

Prímtényezős felbontás 

● Algebrai kifejezések. Az algebrai kifejezés. Behelyettesítés. Műveleti sor-

rend. Egytagú és többtagú algebrai kifejezések. Összevonás- egynemű kifejezé-

sek. Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása. Kéttagú algebrai kifejezés 

szorzása egytagúval. Kiemelés 

● Egyenletek: Hogyan oldjunk meg feladatokat? Hogyan születnek az egyen-

letek. A mérlegelv I. 

II. Az egyenlet alaphalmaza. Mikor érdemes egyenletet használni? Egyenlőtlen-

ségek. Szöveges feladatok 

● Síkgeometria I: Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria. Közép-

pontos tükörképek szerkesztése. Szögpárok, a háromszög belső szögeinek össze-
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ge. Középpontosan szimmetrikus négyszög: a paralelogramma. A trapéz. A para-

lelogramma, a trapéz és a háromszög középvonala 

● . félévHalmazok, kombinatorika: Halmazok, részhalmazok. Komplementer 

halmaz. Halmazok metszete és egyesítése. Hány eleme van a halmaznak? Rend-

szerezzük a lehetőségeket! Hányféle sorrend lehetséges? Kapcsolatok 

● Lineáris függvények, sorozatok: Sorozatok. Számtani sorozat. Grafikonok 

a mindennapi életben. Hozzárendelések. Függvények. A függvény ábrázolása. A 

lineáris függvény. A lineáris függvény meredeksége. Egyenletek grafikus megol-

dása 

● Síkgeometria II.: A háromszögek csoportosítása, egybevágósága. A há-

romszög köré írható kör. A háromszög belső szögfelezői, a beírható kör. A ma-

gasságvonal és a súlyvonal. A háromszög szögeivel kapcsolatos összefüggések. 

Sokszögek. A háromszögek kerülete, területe. A négyszögek kerülete, területe. A 

kör kerülete, területe 

● Statisztika, valószínűség: Adatok elemzése, átlag, medián. A módusz, a 

gyakoriság és a relatív gyakoriság. A valószínűség becslése. 

● Térgeometria: Egyenesek, síkok, testek a térben. Kocka téglatest felszíne 

térfogata (ismétlés) 

● Henger, hasáb. A hasáb és a henger felszíne . A hasáb és a henger térfogata 

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK 

● Perspektíva szerkesztés 

● Szabadkézi rajz 

● Színkontrasztok: színes technikák 

● Barokk, impresszionizmus, posztimpresszionizmus művészete 

TESTNEVELÉS 

Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga 

van. Gyakorlati vizsga: 
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Időtartama: kb. 60 perc / sportágankénti speciális bemelegí-

tést biztosítunk/ Elérhető pontszám:50 pont 

Sportáganként 10 pont érhető el, a felmérésekkel, szabadgyakorlatokkal, kötél-

mászással, ugyancsak 10 pontot érhet el a vizsgázó. A gyakorlati feladatok 

jellemzői: Az évfolyam számára felállított követelményszint teljesítése min-

den sportágban. 

Gyakorlati feladatok értékelési módja: 

A testnevelők által összeállított feladatsor pontozással 

történő mérése: A gyakorlati vizsga alapján kialakított 

minősítés módja: 

1-50  elégtelen 

50%-60% elégséges 

60%-70% közepes 

70%-80% jó 

80%-jeles 

● 48 ütemű szabadgyakorlat 

● kötélmászás 

● Felmérések: torna: gurulóátfordulás előre, hátra –repülő gurulóátfordulás, 

fejenállás gurulás előre állásba, kézenállási kísérletek szabadon,4-5elemből álló 

gyakorlat bemutatása 

● Ugrás: felguggolás terpeszleugrás, lányok kereszt-

ben, fiúk hosszában elhelyezett svédszekrényen 

● Röplabda: alapérintések egymásnak, alsó nyitás 

● Kosárlabda: büntető dobás 

● Atlétika: állórajt, guggoló távolugrás, 1500 m, ollózó magasugrás, kislabda 

hajítás. 

TÖRTÉNELEM 

● A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei. 
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● Önkényuralom és kiegyezés (1849-1867). A dualizmus kora. 

● A nagyhatalmak versengése és az első világháború. 

● Európa és a világ a két világháború között. 

● A második világháború. Magyarország a második világháborúban. 
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8. ÉVFOLYAM 

ANGOL 

Tankönyv: English Zone 3. tankönyv, munkafüzet 

Unit 1-8 Témakörök: 

● Sport 

● Közlekedés 

● Útbaigazítás 

● Családi élet 

● Földrajzi helyek 

● Vásárlás 

● Iskolai kirándulások 

● Különleges napok 

Angol nyelvtan: 

● Egyszerű jelen és folyamatos jelen 

● Egyszerű múlt 

● Birtokos névmások, felszólítás 

● Jövő idő 

● Melléknevek középfoka 

● Melléknevek felsőfoka 

● Kell, nem kell 

● Folyamatos jelen a jövő kifejezésére 

BIOLÓGIA 

● Szerveződési szintek fogalma, egymáshoz való viszonyuk 

● A bőr –és a mozgás-szervrendszer felépítése 

● Táplálkozás, légzés, vérkeringés, kiválasztás 

● Szabályzórendszer felépítése 



 

69 

 

FIZIKA 

● Töltés 

● Áramerősség 

● Feszültség 

● Ellenállás 

● Elektromos munka 

● Elektromos teljesítmény 

FÖLDRAJZ 

● Hazánk földrajzi környezetének természeti –társadalmi –gazdasági jellem-

zői 

● Hazánk tájai ( térképismeret) 

● Hazánk környezeti értékei 

● Természeti adottságok szerepe 

● Topográfiai fogalmak ismerete 

KÉMIA 

● Atomok elemi részecskéi 

● Periódusos rendszerben való elhelyezkedés 

● Atomok, molekulák, ionok megnevezése 

● Égés folyamata 

● Anyagok rendszerezése 

● Halmazállapot 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Írásbeli: 

● Az összetett mondat. Az alárendelés és a mellérendelés: a tagmondatok kö-

zötti viszony fajtái. 

● Helyesírás: a szóösszetételek írásának szabályai (különírás – egybe-

írás). A központozás szabályai. 
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● Műelemzés: Juhász Gyula: Milyen volt és Anna örök című versének össze-

hasonlítása 

Szóbeli 

● A Nyugat meghatározó költői (Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi, De-

zső Juhász Gyula) 

● Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. regényének elemzése 

● Karinthy Frigyes Tanár úr kérem – az irodalom határterületei 

● Az alárendelő és mellérendelő összetett mondat jellegzetességei 

MATEMATIKA 

I. félév 

● Halmazok. Halmazok, halmazműveletek. Műveletek halmazokkal. Pont-

halmazok 

● A számok világa. A racionális számok. A négyzetgyök fogalma. A π (pi) és 

más nem racionális számok. Kis számok. Normálalak. Műveletek normálalakban 

adott számokkal. Számelmélet (osztó, többszörös, legnagyobb közös osztó, legki-

sebb közös többszörös, oszthatósági szabályok) 

● Algebra. Algebrai kifejezések. Műveletek (összeadás, szorzás, összetett 

műveletek, átalakítások, zárójelezések, műveletek algebrai kifejezésekkel 

● Egyenletek, egyenlőtlenségek: elemi úton megoldható szöveges feladatok, 

a mérlegelv alkalmazása, egyenlőtlenségek, számokkal kapcsolatos feladatok, 

keverési feladatok, mozgásos feladatok, együttes munkavégzésre vonatkozó fel-

adatok, szöveges feladatok a geometria témaköréből, kombinatorikai feladatok 

● Transzformációk: Egybevágósági transzformációk. Vektorok (vektorok 

bevezetése, vektorok összeadása, vektorok kivonása). Eltolás 

 

II. . félév 

● Transzformációk. Pont körüli elforgatás. Középpontos hasonlóság. A kö-

zéppontos hasonlóság tulajdonságai. Hasonlóság 
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● A Pitagorasz-tétel. A Pitagorasz-tétel alkalmazása síkbeli feladatokban. A 

Pitagorasz-tétel alkalmazása térbeli feladatokban. Pitagoraszi számhármasok. 

Thalész-tétel. 

● A számológép: Mit tud a számológép? A számológép, négyzetgyök, eljárá-

sok, eszközök, gépek 

● Függvények: Lineáris függvények (lineáris függvények meredeksége, line-

áris függvények ábrázolása, elsőfokú egyenletek grafikus megoldása, elsőfokú 

egyenlőtlenségek grafikus megoldása, gyakorlati alkalmazások) 

● Nemlineáris függvények (az abszolútérték-függvény, a másodfokú függ-

vény, a fordított arányosság függvénye, függvények grafikonjának mozgatása az 

x tengellyel párhuzamosan, az y tengellyel párhuzamosan, a két függvényeltolás 

összekapcsolása, tükrözés az x tengelyre) 

● Egyenlete, egyenlőtlenségek grafikus megoldása 

● Sorozatok: számtani sorozatok, mértani sorozatok 

● Statisztika. Adatok ábrázolása diagramon Ábrázolás kördiagramon. (Ho-

gyan készítsünk kördiagramot?) Az adatsokaságot jellemző középértékek ( átlag, 

módusz, medián) 

● A tér geometriája A tanult testek áttekintése (kocka, téglatest, hasáb, hen-

ger felszíne, térfogata). 

● Gúlák felszíne, térfogata. Kúpok felszíne, térfogata. Gömb felszíne, térfoga-

ta 

● Valószínűségszámítás. A valószínűség klasszikus modellje 

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK 

● Nagyméretű külső és belső terek szerkesztése 

● Szabadkézi rajz 

● Festés, színes technikák 

● Szecesszió, modern irányzatok 
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TESTNEVELÉS 

Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizs-

ga van. Gyakorlati vizsga: 

Időtartama: kb. 60 perc / sportágankénti speciális bemelegítést 

biztosítunk/ Elérhető pontszám:50 pont 

Sportáganként 10 pont érhető el, a felmérésekkel, szabadgyakorlatokkal, kötél-

mászással, ugyancsak 10 pontot érhet el a vizsgázó. A gyakorlati feladatok 

jellemzői: Az évfolyam számára felállított követelményszint teljesítése min-

den sportágban. 

Gyakorlati feladatok értékelési módja: 

A testnevelők által összeállított feladatsor pontozással 

történő mérése: A gyakorlati vizsga alapján kialakított 

minősítés módja: 

1-50 elégtelen 

50%-60% elégséges 

60%-70% közepes 

70%-80% jó 

80%-jeles 

● 48 ütemű szabadgyakorlat 

● kötélmászás 

● Felmérések: torna: gurulóátfordulás előre, hátra –repülő gurulóátfordulás, 

fejenállás gurulás előre állásba, kézenállási kísérletek szabadon,4-5elemből álló 

gyakorlat bemutatása 

● Ugrás: felguggolás terpeszleugrás, lányok kereszt-

ben, fiúk hosszában elhelyezett svédszekrényen 

● Röplabda: alapérintések egymásnak, alsó nyitás 

● Kosárlabda: büntető dobás 
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● Atlétika: állórajt, guggoló távolugrás, 1500 m, ollózó magasugrás, kislabda 

hajítás. 

TÖRTÉNELEM 

● A világ az 1920-as és 1930-as években. 

● Magyarország a két világháború között. 

● A második világháború. 

● A globalizálódó világ. 

● Hazánk a XX. század második felében. 

● Állampolgári ismeretek. 
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9. ÉVFOLYAM 

ANGOL 

Tankönyv: Solutions Elementary 2nd Edition Student’s Book 

Munkafüzet: Solutions Elementary 2nd Edition Workbook + CD a munka-

füzet hanganyagával Vizsga részei: 

1. írásbeli feladatlap (feladatok és szövegalkotás) 

2. szóbeli felelet a leckék témájához illeszkedő kérdésekkel 

1. félév 

Introducti

on 

● Bemutatkozás (név, életkor, származás) 

● Mások bemutatása 

● Információ kérése, adása 

● Az angol ábécé, betűzés 

● Magunk és mások bemutatása, külső jellemzése 

● Idő kifejezése 

● A hét napjainak, az év hónapjainak és az évszámok kiolvasá-

sának megtanulása UNIT 1- Friends and family 

● Családtagok megnevezése 

● Családtagok és barátok életének bemutatása 

● Szokások kifejezése: igék 

● Kulturális ismeretszerzés: A királyi család bemutatása 

● Információ kérése és adása 

● Szokások kifejezése: a mindennapi életre jellemző igék 

● Családi napirend 

● Köszönés, elköszönés 

● Bemutatkozás 
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● Információkérés és adás képessége, kommunikáció fenntartása és udvarias 

lezárása 

● Személyes üzenet írása 

● Get ready for your exam (1)

 Próbavizsga UNIT2 – Free Time 

● Szabadidős tevékenységek 

● Sportok és hobbik felé való érzelmi viszonyulás kifejezése (like, hate, don’t 

like etc.) 

● Érdeklődés mások szabadideje felől 

● ’Sport’ egy angolszász országban 

● Napirend a hétvégén 

● Extrém sportok 

● Szókincsbővítés 

● Vélemény -Tetszés és nem tetszés kifejezése 

● Hirdetés szövege – megér-

tés, írás Language review Units 

1- 2 

Skills round-up Units 1- 2 

● Szókincs és nyelvtani ismétlés 

● Készségrendszerezés 

2. félév: 

UNIT 3- At school 

● Tantárgyak 

● Létezés kifejezése 

● Információ kérése és adása 

● Iskolai élet Angliában 

● Az angol iskolarendszer és a magyar oktatás összehasonlítása 

● Kötelezettségek 

● Interjú egy profi sportolóval (sumo iskola) 

● Tájékozódás egy ismeretlen épületben 
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● Információ kérése és adása 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Írásbeli: 

● Kommunikáció: sajtóműfajok (hír, cikk, riport, interjú, kommentár) 

● Leíró nyelvtani ismeretek: hangtan, alaktan, szófajtan, mondattan – komp-

lex feladat. 

● Helyesírás, a kommunikáció alapjai. 

● Műelemzés: Egy reneszánsz költő választott ver-

sének elemzése Szóbeli: 

● Ókori eposzok: Homérosz: Odüsszeia 

● Ókori tragédia: Szophoklész: Antigoné 

● A Biblia: alapvető műfajok, Jónás könyve 

● A reneszánsz irodalom: Janus Pannonius és Balassi Bálint költészete 

● Az angol reneszánsz színjátszás: Shakespeare: Rómeó és Júlia A kommu-

nikáció alapjai (folyamata, résztvevői) 

MATEMATIKA 

I. félév 

● Kombinatorika, halmazok (Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok. 

Sorba rendezés ismétléssel és ismétlés nélkül). Halmazok Halmazműveletek. 

Halmazok elemszáma, logikai szita. Számegyenesek intervallumok 

● Algebra és számelmélet. (Betűk használata a matematikában. Hatványozás. 

A hatványozás alapazonosságai. Hatványozás egész kitevőkre.) A számok nor-

málalakja. Egész kifejezések (polinomok). Nevezetes szorzatok. A szorzattá ala-

kítás módszerei. Kiemelés, nevezetes azonosságok alkalmazása. Műveletek al-

gebrai törtekkel. Oszthatóság. Az oszthatóság tulajdonságai, oszthatósági szabá-

lyok. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Számrendszerek. 
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● Függvények: A derékszögű koordinátarendszer, ponthalmazok. Lineáris 

függvények. Az abszolútérték-függvény. A másodfokú függvény. A négyzet-

gyökfüggvény. Lineáris törtfüggvények. Az egészrész-, a törtrész- és az előjel-

függvény. További példák függvényekre. A függvénytranszformációk rendszere-

zése 

● Háromszögek, négyszögek, sokszögek : Pontok, egyenesek, síkok és ezek 

kölcsönös helyzete. Néhány alapvető geometriai fogalom. A háromszögekről. 

Belső és külső szögek összege, háromszög- egyenlőtlenség. Összefüggés a há-

romszög szögei és oldalai között. 

II. . Félév 

● Háromszögek, négyszögek, sokszögek. Összefüggés a derékszögű három-

szög oldalai között. A Pitagorasz-tétel és megfordítása: Feladatok Pitagorasz téte-

lére. A négyszögekről: (csoportosításuk, tulajdonságaik, kerület, terület). A sok-

szögekről. Átlók száma, belső és külső szögeinek összege. Nevezetes ponthalma-

zok a síkban és a térben. A háromszög beírt köre. A háromszög körülírt köre. 

● A háromszög magasságpontja: Thalész tétele és néhány alkalmazása. Érin-

tőnégyszögek, érintősokszögek 

● Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (elsőfokú, 

abszolútértékes, négyzetgyökös, elsőfokúra visszavezethető magasabb fokú 

egyenletek): Az egyenlet, azonosság fogalma. Egyenletek grafikus megoldása. 

Egyenletek értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata. Egyenlet 

megoldása szorzattá alakítással. A mérlegelv. Egyenlőtlenségek. Abszolútértéket 

tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek 

● Négyzetgyökös egyenlet 

● Hiányos másodfokú egyenlet: Paraméteres egyenletek. Elsőfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszerek. Egyenletrendszerekkel megoldható felada-

tok. Lineáris többismeretlenes egyenletrendszerek 



 

78 

 

● Egybevágósági transzformációk: A geometriai transzformáció fogalma, 

példák geometriai transzformációkra. Tengelyes tükrözés a síkban. Tengelyesen 

szimmetrikus alakzatok. Feladatok tengelyes tükrözésre. Középpontos tükrözés a 

síkban. Középpontosan szimmetrikus alakzatok. Feladatok középpontos tükrözés-

re. A középpontos tükrözés alkalmazásai. Paralelogramma, magasságvonal, súly-

vonal. Pont körüli forgatás a síkban. A pont körüli forgatás alkalmazásai. Ív-

hossz, körcikk területe, ívmérték. A forgásszimmetria. Párhuzamos eltolás. Vek-

torok. Műveletek vektorokkal. Alakzatok egybevágósága. 

● Statisztika: az adatok ábrázolása. Diagramok. Az adatok jellemzése. A 

módusz, átlag és medián, minta terjedelme 

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK 

● Hagyományos ábrázolási rendszerek: csonkolt kocka, tégla, hasáb változa-

tainak ábrázolása vetületi és axonometrikus képekkel 

● Beállítások, csendéletek szabadkézi rajza 

● Festés, színes technikák 

● Őskor, egyiptomi, görög művészet 

TESTNEVELÉS 

Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga 

van. Gyakorlati vizsga: 

Időtartama: kb. 60 perc / sportágankénti speciális bemelegítést 

biztosítunk/ Elérhető pontszám:50 pont 

Sportáganként 10 pont érhető el, a felmérésekkel, szabadgyakorlatokkal, kötél-

mászással, ugyancsak 10 pontot érhet el a vizsgázó. A gyakorlati feladatok 

jellemzői: Az évfolyam számára felállított követelményszint teljesítése min-

den sportágban. 

Gyakorlati feladatok értékelési módja: 
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A testnevelők által összeállított feladatsor pontozással 

történő mérése: A gyakorlati vizsga alapján kialakított 

minősítés módja: 

1-50 elégtelen 

50%-60% elégséges 

60%-70% közepes 

70%-80% jó 

80%-jeles 

● Fiúk: függeszkedés kísérletek felfelé, lemászás 

● Lányok: mászás 

● Felmérések: 48 ütemű szabadgyakorlat. Torna: gurulóátfordulás előre, hát-

ra –repülő gurulóátfordulás, fellendülés futólagos kézállásba, átfordulás előre 

guggoló támaszba, emelés fejállásba, átfordulás előre guggoló támaszba, eresz-

kedés tarkóállásba, tarkóbillenés állásba. 

● Labdajáték : röplabda (felső nyitás, hálónál alapérintések), kosárlabda: fek-

tetett dobás 

● Atlétika: 2000 m, homorító távolugrás, súlylökés körből ( medicin lökés) 

TÖRTÉNELEM 

● Őskor és ókori Kelet 

● Ókori Róma 

● Korai feudalizmus 

● A magyar nép őstörténete az államalapításig 
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10. ÉVFOLYAM 

ANGOL 

10.A OSZTÁLY / 2. CSOP. 

Tankönyv és munkafüzet: Solutions Elementary 2nd Edition (Ox-

ford University Press) órai anyag (füzet, szókészlet) 

Vizsga: 

1. írásbeli (nyelvhelyesség, szövegalkotás) 

2. szóbeli (tananyag témakörei) 

1. félév 

UNIT 5 – Healthy living (A) 

● Alap élelmiszerek nevei, mennyiségi kifejezések; 

UNIT 5 – Healthy living (B, C) 

● Kevés vagy sok? (Some, any…) 

● Információ kérése és adása 

● Étkezési szokások 

● Mennyiségi viszonyok: 

● A ’some’ és ’any’ szavak használata 

● A ’How much…?’ és ’How many…? kérdőszavak használata 

● Megszámlálható, nem megszámlálha-

tó főnevek UNIT 5 – Healthy living (D, E) 

● Tanács és arra reagálás 

● Egészséges táplálkozás Gyógykezelés: 

● alternatív gyógymódok Modalitás: 

● A ’should’ segédige állító, tagadó és kérdő használata a tanácsadás, ta-

nácskérés kifejezésére UNIT 5 – Healthy living (F, G) 

● Kávézóban – étel és ital rendelése, angol pénzegységek 

● Kérés és arra reagálás 
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● Kérdőív szerkesztése Modalitás: 

● ’Can’, ’could’, ’I’d like’ használata kérés 

kifejezésére Get ready for your exam (3) 

● Próbavizsga: Információs szórólap megértése információkeresős feladat 

segítségével, a szelektív olvasás fejlesztése 

UNIT 6 - Going places (A, B) 

● Városi épületek, hely-meghatározáshoz használt szavak 

● Információgyűjtés a másik életének korai szakaszából 

● Képesség kifejezése 

● A ’be’ és ’can’ igék használata 

múlt időben UNIT 6 - Going places (C, 

D, E) 

● Sydney a tinédzserek szemével Melléknévi ellentétpárok 

● A múlt eseményeinek elmesélése 

● A mindennapi életben használt igék a múltban 

● Kaland a városban – múltbeli élmények megosztása másokkal 

● A szabályos igék múlt idejű –ed végződése 

● Az ’egyszerű múlt’ időhöz használt időhatározók 

● Szövegösszetartó eszközök: Történet elmondásához

 használt igei szókapcsolatok, elöljárószavas szókapcsolatok, 

szövegkohéziós kifejezések 

UNIT 6 - Going places (Section F, G) 

● Telefonálás, telefonos információkérés 

● Rövid üzenet írása 

● Szövegösszetartó eszkö-

zök:mkérdőszavak Language review 

Units 5-6 

Skills round-up Units 1-6 

● Szókincs és nyelvtani ismétlés 
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● Készségrendsze-

rezés UNIT 7- Fame! 

(A, B) 

● Ország-világ - Országok nevei, nemzetiségnevek 

● Múltbeli események megértése, elmesélése 

● Az igék rendhagyó múlt ideje 

● A rendhagyó múlt idejű igealakok felismerése és használata, 

● Időhatározós kifejezések 

UNIT 7- Fame! (C, D) 

● Egy történelmi szöveg – Rosa Parks életrajza 

● Önálló mini életrajz megírása 

● Múltbeli események – rákérdezés, elmesélés Információ kérése és adása 

● Az ’egyszerű múlt’ idő használata kérdéseknél és tagadásoknál Életrajzok-

ban használt igék és kifejezések múlt ideje. 

UNIT 7- Fame! ( E, F) 

● Híres művészek – olvasott szöveg értése, életrajz 

● Milyen volt a hétvégéd? – dialógusok 

● Érdeklődés és együttérzés kifejezése 

● Az ’egyszerű múlt’ idő ismétlése és alkalmazása 

● A múlt idejű állító, kérdő és tagadó monda-

tok ismétlése UNIT 7- Fame!(G) 

● E-mail üzenetek 

● Szóösszetételek 

● Szövegösszetartó eszközök és logikai viszonyok 

Get ready for your exam (4) - 

● Próbavizsga 

2. félév (év végi) 

UNIT 8 – In the wild (A, B) 

● Szókincsfejlesztés: földrajzi felszíni formák, kontinensek 
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● Melléknevek használata összehasonlításnál 

● A melléknevek középfokának 

használata UNIT 8 – In the wild (C, D) 

● Természeti látványosságok 

● (Ayers Rock) 

● Szókincsfejlesztés: szabadtéri tevékenységek szókincsbővítése az –ing alak 

használatával 

● A felsőfokú melléknévi alakok 

használata UNIT 8 – In the wild (E, 

F,G) 

● Szókincsfejlesztés: vadon élő állatok nevei, kategorizálása lakhelyük sze-

rint. 

● Dolgok leírása (állatok jellemzése) 

● Ellenvetés, alternatív javaslatokLogikai viszonyok: 

● Kötőszavak – ’so’, 

’because’ Language review 

Units 7- 8 

Skills round-up Units 1-8 

● Szókincs és nyelvtani ismétlés 

● Készségrendszerezés 

UNIT 9 – The world of work (Section A, B) 

● A munka világa - foglalkozások nevei, foglalkozásokhoz tartozó kellékek, 

kulcsszavak 

● Tervek a jövőre Jövőidejűség: 

● A ’going to’ szerkezet alkalmazása szándékok és ter-

vek elmondására UNIT 9 – The world of work (Section C, D, 

E) 

● Diákmunka 
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● Foglalkoztatáshoz kapcsolódó kifejezések, álláspont, vélemény kifejtésé-

hez használt fordulatok. 

● Jóslatok – mi fog történni? 

● 1 év külföldön – szövegértés, munkahelyek nevei, igei szókapcsolatok Jövő-

idejűség: 

● A ’will’ segédige használata általános jövő idejű cselekvések és megérzé-

sek kifejezésére állító, tagadó és kérdő mondatokban 

UNIT 9 – The world of work (F, G) 

● Telefonálás – más személy kérése, elköszönés 

● Segítség felajánlása 

● Állásjelentkezés hivatalos levélben 

● Hivatalos levél tipikus fordulatai és nyelvtani szerkezetei 

● A ’will’ használata segítség fel-

ajánlására Get ready for your exam (5) 

● Próbavizsga 

UNIT 10 - Time to travel (A, B) 

● Közlekedés – a közlekedési eszközök nevei és csoportosításuk 

● Iskolába járás - közlekedési eszköz, távolság, eltelt idő 

● A mozgást kifejező igékhez kapcsolódó elöljárószavak 

● Present perfect (állító mondatok), 

● A 3. igealak képzésére vonatkozó szabályok, beékelt határozószó szerepe 

(’just’). 

● Hallott szöveg értését fejlesztő feladat, amely általános és részletes szöveg-

értést vizsgál. 

● Önálló társalgás 

UNIT 10 - Time to travel (C, D) 

● Élet egy idegen országban 

● Present perfect (tagadó és kérdő mondatok) 

● Megtörtént és meg nem történt események kifejezése 

az igeidővel UNIT 10 - Time to travel (E, F, G) 
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● •Újságcikk olvasása 

● Vonatjegyvásárlás, menetrendi időmeghatározás 

● Engedélykérés, engedélyadás 

● Képeslap írása 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Írásbeli: 

● Az érvelés: módszerei, érvelési hibák, szónoklat, ismertetés, ajánlás. 

● Helyesírás. 

● Jegyzetelés, szövegszerkesztés menete. 

● Műelemzés: Egy reformkori költő választott ver-

sének elemzése Szóbeli: 

● Moliere komédiái (Tartuffe) 

● A szintézisteremtő Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez, A Magános-

sághoz, Tartózkodó kérelem Kazinczy Ferenc, a nyelvújító és Berzsenyi Dániel: 

A magyarokhoz (I.), Osztályrészem 

● A reformkor meghatározó költői (Kölcsey: Himnusz, Vörösmarty: Szózat, 

Petőfi tájlírája (Az alföld), szerelmi költészete (Szeptember végén), forradalmi 

versei (A XIX. század költői) 

● A szónok tulajdonságai és feladatai 

MATEMATIKA 

I. Félév 

● Gondolkodási módszerek: Sorba rendezési problémák: ismétlés nélküli 

permutáció. Ismétléses permutáció. Ciklikus permutáció. Ismétlés nélküli variá-

ció. Ismétléses variáció. Vegyes feladatok rendezésekre. A skatulya-elv. Felada-

tok a skatulya-elv alkalmazására. Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges 

feltétel 
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● A gyökfogalom kiterjesztése: Racionális számok, irracionális számok. Mű-

veletek a valós számkörben. A négyzetgyökvonás azonosságai. A négyzetgyök-

vonás azonosságainak alkalmazása. Az azonosságok alkalmazása feladatokban 

(gyöktelenítés, valós számok összehasonlítása, helyettesítési értékek). A számok 

n-edik gyöke. Az n-edik gyökvonás azonosságai 

● A másodfokú egyenlet: A másodfokú egyenlet és függvény. Hiányos má-

sodfokú egyenletek. A megoldóképlet. A gyöktényezős alak, gyökök és együttha-

tók összefüggése. Paraméteres másodfokú egyenletek. Másodfokúra visszavezet-

hető magasabb fokszámú egyenletek. Másodfokú egyenlőtlensége. Négyzetgyö-

kös egyenletek. A számtani és mértani közép. Szélsőérték feladatok. Másodfokú 

egyenletre vezető problémák 

II. . Félév 

● A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése: A körrel kapcsolatos ismeretek 

áttekintése. Középponti és kerületi szögek tétele. Kerületi szögek tétele; látókör-

ív. Húrnégyszögek tétele. Feladatok a húrnégyszögek tételének alkalmazására. 

● A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai: A háromszög belső szögfe-

lezőjének tulajdonsága. A középpontos hasonlósági transzformáció. A hasonló-

sági transzformáció. Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának 

alapesetei. A háromszög súlypontja. Arányossági tételek a derékszögű három-

szögben: magasságtétel, befogótétel. Körhöz húzott érintő- és 

szelőszakaszok tétele. Hasonló síkidomok területének aránya. Hasonló testek tér-

fogatának aránya 

● Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése: Távolságok meghatározása 

a hasonlóság segítségével. Hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciói. Számí-

tási feladatok a szögfüggvények alkalmazásával. Összefüggések a hegyesszögek 

szögfüggvényei között. Derékszögű háromszögek különböző adatainak meghatá-

rozása szögfüggvények segítségével. Nevezetes szögek szögfüggvényei. Síkbeli 

és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével. 
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● Vektorok: Vektor fogalma; vektorok összege, különbsége, szorzása szám-

mal. Vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre. Skaláris szorzat. Vek-

torok alkalmazása a síkban és a térben. Vektorok a koordináta-rendszerben, vek-

tor koordinátái 

● Szögfüggvények: sinus és cosinus függvény definíciója, egyszerű tulajdon-

ságai. A sinus függvény grafikonja. A sinus függvény tulajdonságai, feladatok. A 

cosinus függvény grafikonja, egyenletek, egyenlőtlenségek. A tangens és cotan-

gens függvény 

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK 

● Perspektíva szerkesztése: használati tárgy (pl. bútor) tervezése, adott külső 

vagy belső térbe. 

● Szabadkézi rajz 

● Csendélet színes megoldásokkal 

● Román kor, gótika, reneszánsz művészete 

TESTNEVELÉS 

Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga 

van. Gyakorlati vizsga: 

Időtartama: kb. 60 perc / sportágankénti speciális bemelegítést 

biztosítunk/ Elérhető pontszám:50 pont 

Sportáganként 10 pont érhető el, a felmérésekkel, szabadgyakorlatokkal, kötél-

mászással, ugyancsak 10 pontot érhet el a vizsgázó. A gyakorlati feladatok 

jellemzői: Az évfolyam számára felállított követelményszint teljesítése min-

den sportágban. 

Gyakorlati feladatok értékelési módja: 

A testnevelők által összeállított feladatsor pontozással 

történő mérése: A gyakorlati vizsga alapján kialakított 

minősítés módja: 
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1-50 elégtelen 

50%-60% elégséges 

60%-70% közepes 

70%-80% jó 

80%-jeles 

● Lányok: mászás időre 

● Fiúk: függeszkedés 

● Felmérések : 32 ütemű szabadgyakorlat. Torna: eddig tanult elemek,és 

plusz elemként fejen átfordulás, 

● Labdajátékok: röplabda (feladási kísérletek, leütés), kosárlabda (kapott 

labdával fektetett dobás, büntető) 

● Atlétika: hasmánt technika magasugrásnál, kislabda hajítás keresztlépés-

ből, súlylökés helyből ( medicin lökés) 

TÖRTÉNELEM 

● Az érett középkor Európában 

● A Magyar Királyság az Árpádok alatt 

● A késő középkor Európában. Magyarország az Anjouktól Hunyadi Mátyás 

haláláig 

∙ Kora újkor (1490 – 1721) 

● Magyarország a Jagellóktól a Rákóczi szabadságharcig 
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11. ÉVFOLYAM 

ANGOL 

SOLUTIONS 2nd ed. Pre-Intermediate tankönyv és munkafüzet párhuzamos 

használatával (Unit 1-6) 

1. írásbeli (nyelvhelyesség, szövegalkotás) 

2. szóbeli (tananyag témakörei) 

I. félév 

UNIT 1 – All about you (A–B–C) 

● Személyiség, jellemvonások 

● Szabadidő 

● A tizenévesek élete 

● A témához kapcsolódó jelentésű melléknevek 

● Az egyszerű és folyamatos jelen (present simple / continuous) használata 

● mondat szórendje, mondatalkotás, kérdés 

feltevése. UNIT 1 – All about you (D–E–F) 

● Tulajdonságok, személyleírás 

● A zenehallgatás és személyiség kapcsolata 

● véleménynyilvánítás, tetszésnyilvánítás 

● Ige + főnévi igenév, az ige ing alakja, ige + ing, like, love, dis¬like, hate, 

prefer, want, refuse, pretend stb. 

● Személyleírás, vélemény- és tetszésnyilvání-

tás kifejezése. UNIT 1 – All about you (G) 

● Személyi adatok, személyek jellemzése belső tulajdonságaik és érdeklődési 

körük alapján 

● Get ready for your exam 1 

● Ismétlés, szóbeli és írásbeli 

gyakorlatok UNIT 2 – Winning and 

losing (A–B–C) 
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● Sportágak, sportolás, szokatlan sportok 

● Az egyszerű múlt (past simple) gyakorlása (állítás, kérdés, tagadás, szabá-

lyos és rendhagyó igék) 

● Általános, szokásos cselekvések, események leírása 

(present simple). UNIT 2 – Winning and losing (D–E–F) 

● Sport, a múltban történt események leírása, interjú 

● Az egyszerű és folyamatos múlt (past simple / continuous) használata (állí-

tás, kérdés, tagadás) 

● Rendhagyó igék múltideje 

UNIT 2 – Winning and losing (Section G) 

● Múltbeli események elbeszélése, sporteszközök, az írott informális nyelv 

jellemzői 

● Egyszerű múlt a múlt eseményeinek 

leírására Language review 1–2 

Skills round-up 1–2 

● Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és nyelvtani gyakorlatok szóban és írásban. 

● Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használa-

tának gyakorlása. UNIT 3 – House and home (A–B–C) 

● A városi és vidéki élet összehasonlítása, útbaigazításhoz, irányadáshoz 

használt kifejezések 

● Az angol vidék jellegzetessége: a rókavadászat –érvek, ellenérvek, egyetér-

tés, egyet nem értés 

● Határozatlan névmások (some, any, much, many, a lot of, a little, a few), a 

főnevek megszámlálhatósága, mennyiségi viszonyok 

UNIT 3 – House and home (D–E–F) 

● Életmód – a virtuális farmjáték összehasonlítása a való világgal 

● A gazdálkodás szókincse, 

● Melléknevek helyek, emberek, képek, esemé-

nyek leírására UNIT 3 – House and home (G) 
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● Nyaralás – blogbejegyzések olvasása és írása 

● Minőségi viszonyok: túlzó melléknevek 

● Felkiáltások (How exciting!, 

What a view!) Get ready for your exam 

2 

● Ismétlés, szóbeli és írásbeli gyakorlatok 

● Összehasonlítás, véleményalkotás, lexikai és egyéb nyelvi elemek használa-

ta. 

II. . félév (év végi) 

UNIT 4 – Lights, camera, action! (A–B–C) 

● Mozi, filmek, színészek, díjak 

● Minőségi viszonyok: a melléknév közép és felsőfoka, összeha-

sonlító mondatok. UNIT 4 – – Lights, camera, action! (D–E–F) 

● Összehasonlítás, mozijegy vásárlása, mozival, filmekkel kapcsolatos kifeje-

zések használata. 

● Összehasonlító mondatok használata a megfelelő kötő és módosító ele-

mekkel (/not/ as … as, too, enough). 

UNIT 4 – Lights, camera, action! (G) 

● Filmkritika olvasása és írása – cselekmény leírása és értékelése, szereplők 

jellemzése 

● Ellentét kifejezése a megfelelő kötőelemek használatával 

(however, although) Language review 3–4 

Skills round-up 1–4 

● Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának gyakor-

lása. 

● Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és nyelvtani gyakorlatok 

szóban és írásban. Get ready for your exam 3 

● Ismétlés, szóbeli és írásbeli gyakorlatok 

● Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani 

gyakorlatok UNIT 5 – Shopping (A–B–C) 
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● Vásárlás, boltok, ajándékozás, vásárláskor használt kifejezések. 

● Present perfect használata (állítás, kérdés, tagadás), how long, since, 

for, been / gone UNIT 5 – Shopping (D–E) 

● Ajándékvásárlás, online vásárlás 

● Egyetértés, egyet nem értés – vélemény kifejezése 

● A present perfect és az egyszerű múlt használatának összehasonlí-

tása és gyakorlása. UNIT 5 – Shopping (F–G) 

● Vásárlás utáni panasztevés, hivatalos levél írása, a hivatalos stílusú le-

vél¬ben használt kifejezések. 

● Szövegösszekötő elemek, stílusjegyek, 

helyesírás Get ready for your exam 3 

● Ismétlés, szóbeli és írásbeli gyakorlatok 

● Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani 

gyakorlás UNIT 6 – How techie are you? 

(A–B–C) 

● Naponta használt műszaki eszközök elnevezései, a használatukhoz kapcso-

lódó igék, a közösségi médiák jellemzői 

● A will és going to használatának különbsége és használata jóslatok, ajánla-

tok, szándékok, ígéretek és döntések kifejezésére, I think + will 

UNIT 6 – How techie are you? (D–E) 

● Valóságos feltétel kifejezése, találmányok a közlekedésben, 

● A feltételes mondat alaptípusa (zero conditional), modalitás (may, might, 

could) 

● Szövegösszetartó eszközök: határo-

zószavak. UNIT 6 – How techie are you? 

(F–G) 

● Meghívás, és annak elfogadása, elutasítása; üzenet írása, háztartási eszkö-

zök és azok működése 
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● Modalitás: a can használata udvarias kérés 

kifejezésére Language review 5–6 

Skills round-up 1–6 

● Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és nyelvtani gyakorlatok szóban és írásban. 

● Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag 

● Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának gyakor-

lása. 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Írásbeli: 

● Stílusrétegek, stíluseszközök, stílusárnyalatok – szövegelemzések. 

● Gyakorlati írásbeliséggel kapcsolatos szövegalkotás. 

● Műelemzés: A novellaelemzés alapfogalmai egy Mikszáth 

novella kapcsán Szóbeli: 

● Arany János költészete: balladák (Ágnes asszony, A walesi bárdok,), ver-

sek (Letészem a lantot és a Mindvégig összehasonlít 

● Jókai Mór: Az arany ember – kötelező olvasmány elemzése 

● Madách Imre: Az ember tragédiája komplex elemzés 

● Mikszáth Kálmán novellái: Az a fekete folt, Bede Anna tartozása 

● A Nyugat folyóirat jelentősége. Ady Endre: Góg és Magóg..., A magyar 

Ugaron, Lédával a bálban, Őrizem a szemed 

● A különböző stílusrétegek jellemzői 

MATEMATIKA 

I. Félév 

● Fibonicci számok: Permutációk (ismétlés nélküli, ismétléses, ciklikus). Va-

riációk: ismétlés nélküli, ismétléses. 

● Ismétlés nélküli kombinációk. 
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● Binomiális együtthatók: Pascal-háromszög. Gráfok – pontok, élek, fok-

szám. Vegyes feladatok a gráfok alkalmazására. 

● Hatvány, gyök, logaritmus: A hatványozásról és a gyökvonásról tanultak 

ismétlése. Hatványfüggvények és gyökfüggvények. Törtkitevőjű hatvány. Irraci-

onális kitevőjű hatvány; az exponenciális függvény. Exponenciális függvények 

ábrázolása, jellemzése – feladatok megoldása. Exponenciális egyenletek megol-

dása. Exponenciális egyenletrendszerek megoldása. Exponenciális egyenlőtlen-

ségek megoldása. A logaritmus fogalma, példák. A logaritmusfüggvény. Loga-

ritmusfüggvények ábrázolása, jellemzése – feladatok megoldása. A logaritmus 

azonosságai. Logaritmikus egyenletek. Logaritmikus egyenletrendszerek. Loga-

ritmikus egyenlőtlenségek 

● A trigonometria alkalmazásai : Vektorműveletek rendszerezése, alkalma-

zások. Két vektor skaláris szorzata. Skaláris szorzat a koordináta-rendszerben. A 

skaláris szorzat alkalmazásai – feladatok megoldása. A szinusztétel. A szinuszté-

tel alkalmazásai – feladatok megoldása. A koszinusztétel. A koszinusztétel al-

kalmazásai – feladatok megoldása. Trigonometrikus tételek és összefüggések al-

kalmazása – feladatok megoldása. Összegzési képletek. Összegzési képletek al-

kalmazásai. Trigonometrikus egyenletek 

II. . Félév 

● Függvények: Az exponenciális és a logaritmusfüggvény (ábrázolás, tulaj-

donságok, rendszerezés). Exponenciális és logaritmikus egyenletek és függvé-

nyek – feladatok megoldása. Trigonometrikus függvények (ábrázolás, tulajdon-

ságok, rendszerezés). Trigonometrikus egyenletek és függvények – feladatok 

megoldása. 

● Koordinátageometria : Vektorok a koordináta-rendszerben. Műveletek ko-

ordinátáikkal adott vektorokkal (ismétlés, rendszerezés). Két pont távolsága. Két 

vektor hajlásszöge. Szakasz osztópontjának koordinátái. A háromszög súlypont-

jának koordinátái. Az egyenest meghatározó adatok a koordináta-rendszerben. Az 
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egyenes egyenletének normálvektoros alakja. Az egyenes egyenletének különbö-

ző alakjai. Két egyenes metszéspontja, távolsága, hajlásszöge – feladatok megol-

dása. A kör egyenlete. A kör és az egyenes kölcsönös helyzete. Két kör közös 

pontjai – feladatok megoldása 

● Valószínűségszámítás, statisztika : Klasszikus valószínűségi modell. Visz-

szatevéses mintavétel; alkalmazások. 

● Százalékszámítás (ismétlése, áttekintése). Átlag, módusz, medián, terjede-

lem, relatív gyakoriság, szórás. Oszlopdiagram, kördiagram, táblázatok készítése, 

értelmezése 

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK 

● Egy utcarészlet rajzolása - két iránypontos perspektíva 

● Egyszerű geometrikus és organikus formákból álló beállítás megrajzolása és 

megfestése. 

● Barokk, impresszionizmus, posztimpresszionizmus művészete 

TESTNEVELÉS 

Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga 

van. Gyakorlati vizsga: 

Időtartama: kb. 60 perc / sportágankénti speciális bemelegítést 

biztosítunk/ Elérhető pontszám:50 pont 

Sportáganként 10 pont érhető el, a felmérésekkel, szabadgyakorlatokkal, kötél-

mászással, ugyancsak 10 pontot érhet el a vizsgázó. A gyakorlati feladatok 

jellemzői: Az évfolyam számára felállított követelményszint teljesítése min-

den sportágban. 

Gyakorlati feladatok értékelési módja: 

A testnevelők által összeállított feladatsor pontozással 

történő mérése: A gyakorlati vizsga alapján kialakított 

minősítés módja: 
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1-50 elégtelen 

50%-60% elégséges 

60%-70% közepes 

70%-80% jó 

80%-jeles 

● 64 ütemű szabadgyakorlat összeállítása 

● Fúk: függeszkedés fel-le 

● Leányok: mászás fel- le 

● Felmérés Torna (kézen átfordulás, kiszúrás, összefüggő talajgyakorlat /6 

elem/ bemutatása.) Gerenda (összefüggő gyakorlat 6 elemmel) Gyürű (alaplendü-

let, fészek, homorított leugrás.). Összefüggő gyakorlat 6 elemmel. 

● Labdajáték: röplabda (feladás –leütés, felső nyitás, sáncolás), kosárlabda 

(hármas-nyolcas, tempódobás) 

● Atlétika: inga futás , súlylökés becsúszással ( medicin lökés), flopp magas-

ugró technika, 

● váltófutás alsó váltással. 

TÖRTÉNELEM 

● A Felvilágosodás kora (1721-1789) 

● Magyarország a Habsburg Birodalomban (1711-1790) 

● A polgári átalakulás kora (1789-1848) 

● Polgári átalakulás kezdetei Magyarországon. (1790-1847) 

● Forradalom és szabadságharc Magyarországon (1848-49) 

● Nemzetállamok és nagyhatalmi politika (1849-1914) 

● Magyarország (1849-1914) 

● A dualizmus kora (1867) 
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12. ÉVFOLYAM 

ANGOL 

SOLUTIONS 2nd ed. Pre-Intermediate tankönyv és munkafüzet párhuzamos 

használatával (Unit 7-10) 

1. írásbeli (nyelvhelyesség, szövegalkotás) 

2. szóbeli (tananyag témakörei) 

I. Félév: 

UNIT 7 – Around the world (A–B–C) 

● Testbeszéd, üdvözlési formák, gesztusok, udvariasság kifejezése és az eh-

hez használható lexikai elemek; viselkedési normák; ünnepek, ajándékozási szo-

kások karácsonykor 

● Modalitás: kötelezettség, szükségesség, tiltás kifejezése (must, 

mustn’t, needn’t) UNIT 7 – Around the world (D–E) 

● Hagyományok és babonák a világban; Bolondok napja 

● A feltételes mondat első típusa (first conditional): valóságos feltétel; az if 

kötőszó és a feltételes mellékmondat használata. 

UNIT 7 – Around the world (F–G) 

● Tanácsadás, javaslattevés 

● Írásbeli meghívás, meghívó küldése és elfogadása illetve elutasítása 

● Modalitás: tanács, javaslat, vélemény kifejezése 

(should, ought to) Get ready for your exam 4 

● Ismétlés, szóbeli és írásbeli gyakorlatok 

● Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag 

● Véleménynyilvánítás, tetszés kifejezése különböző nyelvi eszközökkel (I’d 

rather, I’d prefer to, I’d like) 

UNIT 8 – What if … ? (A–B–C) 

● Természeti katasztrófák, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés 



 

98 

 

● A feltételes mondat második típusa (second conditional): le-

hetséges feltétel. UNIT 8 – What if … ? (D–E) 

● Kívánság és feltétel kifejezése; a világ egyik nagy vulkánja (olvasási fel-

adat) 

● I wish; a was/were alak használata a feltételes mel-

lékmondatban. UNIT 8 – What if … ? (F–G) 

● Jótékonysági szervezetek, események, választás kifejezése, érvelés; esszé-

írás 

● Szövegösszetartó eszközök, logikai viszonyok (igei alakok – 

-ing, to infinitive) Language review 7–8 

Skills round-up 1–8 

● Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és nyelvtani gyakorlatok szóban és írásban. 

● Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag 

● Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használa-

tának gyakorlása. UNIT 9 – Crime scene (A–B–C) 

● Bűnözés, bűnözők; Robin Hood legendája 

● Az előidejűség fogalma, a past perfect használata (állítás, 

kérdés, tagadás). UNIT 9 – Crime scene (F–G) 

● Utcai rablás bejelentése a rendőrségen; emailben elmesélt történet olvasása 

és írása 

● Narratív igeidők (past continuous, past simple, 

past perfect) Get ready for your exam 5 

● Ismétlés, szóbeli és írásbeli gyakorlatok 

● Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag 

● Szóképzés 

II félév 

UNIT 10 – The written word (A–B–C) 

● Könyvek, kiadványok, könyvtárak, nyomtatás; Shakespeare 
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● A szenvedő szerkezet (passive) használata jelen és 

múlt időben UNIT 10 – The written word (D–E) 

● Elektronikus könyvek; vámpíros történetek 

● A szenvedő szerkezet használata jövő időben és present 

perfect alakban UNIT 10 – The written word (F–G) 

● Találkozó megbeszélése –javaslat és annak elfogadás, elutasítása 

● Baráti levél írása – tetszés, nemtetszés kifejezése, meghívás, tanácsadás, 

együttérzés kifejezése 

Language review 9–10 

Skills round-up 1–10 

● Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és nyelvtani gyakorlatok szóban és írásban. 

● Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag 

● Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használa-

tának gyakorlása. Témakör: At the doctor’s / health 

● Relatíve clauses 

● Conditional 3 

● Used to használata 

A tanult nyelvi elemek használatának gyakorlása, tesztelés, 

értékelés. Felkészülés az érettségire, próbaérettségi, feladat-

lapok kitöltése, használata 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Írásbeli: 

● Nyelvtörténeti korszakaink, nyelvemlékeink, nyelvtípusok összehasonlítá-

sa, az agglutináló magyar nyelv változásai, nyelvújítás, nyelvpolitika. 

● Műelemzés: összehasonlító verselemzés vagy novellaelemzés a tanult mű-

vek alapján 

Szóbeli: 
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● Modernség a XX. század első évtizedeiben (Babits Mihály:Jónás könyve, 

Kosztolányi D.: Boldog, szomorú dal és novellái, Móricz Zs.: Tragédia) 

● József Attila költészete 

● Radnóti Miklós költészete 

● Örkény István: Egyperces novellák 

● Egy szabadon választott kortárs író művészetéről 

● Nyelvemlékek, nyelvújítás 

MATEMATIKA 

I. félév 

● Számsorozatok : A sorozat fogalma, példák sorozatokra. Példák rekurzív 

sorozatokra. A számtani sorozat n-edik tagja. További összefüggések a számtani 

sorozat tagjaira (számtani közép) 

● Az első n tag összege. A mértani sorozat n-edik tagja. További összefüggé-

sek a mértani sorozat tagjai között (mértani közép). 

● Az első n tag összege. Összetett feladatok számtani és mértani sorozatokra. 

Kamatszámítás, törlesztő részletek kiszámítása 

● Térgeometria + síkgeometria ismétlése :Térelemek kölcsönös helyzete, tér-

elemek hajlásszöge. Térelemek távolsága. A sík és a tér felosztása. A testek osz-

tályozása. Szabályos testek. A terület fogalma, a sokszögek területe. Területszá-

mítási feladatok. A kör és részeinek területe. Pitagorasz tétel áttekintése, alkal-

mazása. 

● Szögfüggvények áttekintése, alkalmazásuk derékszögű háromszögben. 

● Szinusz és koszinusz tétel ismétlése és alkalmazása: A térfogat fogalma, a 

hasáb és a henger térfogata. A kúp felszíne és térfogata. A gúla felszíne és térfo-

gata. A csonka kúp felszíne és térfogata. A csonka gúla felszíne és térfogata. A 

gömb és részeinek felszíne és térfogata. Egymásba írt testek 

II. . Félév 
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● Valószínűségszámítás és statisztika . Példák geometriai valószínűségre. A 

várható érték fogalma, egyszerű példák. A statisztika alapfogalmai és példák, fel-

adatok 

● Rendszerező összefoglalás Halmazok. 

● Kombinatorika. Valószínűségszámítás. Számok és műveletek. 

● Százalékszámítás: Számelmélet, oszthatóság. Hatvány, gyök, logaritmus. 

Műveletek racionális kifejezésekkel, egész kifejezések (polinomok) 

● Algebrai törtek: Egyenletek, egyenlőtlenségek. Egyenletrendszerek A 

függvény fogalma, grafikonja, egyszerű tulajdonságai 

● Műveletek függvényekkel Függvény-

tulajdonságok: Alapvető geometriai fogal-

mak. 

Geometriai transzformációk. Vektorok, szög-

függvények Nevezetes síkidomok tulajdonsá-

gai: Koordinátageometria 

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK 

● Betűkompozíciókat tartalmazó monogram, embléma tervezése 

● Színviszonyok tanulmányozása: tájkép színes technikával 

● Szecesszió, modern irányzatok 

TESTNEVELÉS 

Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizs-

ga van. Gyakorlati vizsga: 

Időtartama: kb. 60 perc / sportágankénti speciális bemelegítést 

biztosítunk/ Elérhető pontszám:50 pont 

Sportáganként 10 pont érhető el, a felmérésekkel, szabadgyakorlatokkal, kötél-

mászással, ugyancsak 10 pontot érhet el a vizsgázó. A gyakorlati feladatok 
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jellemzői: Az évfolyam számára felállított követelményszint teljesítése min-

den sportágban. 

Gyakorlati feladatok értékelési módja: 

A testnevelők által összeállított feladatsor pontozással 

történő mérése: A gyakorlati vizsga alapján kialakított 

minősítés módja: 

1-50 elégtelen 

50%-60% elégséges 

60%-70% közepes 

70%-80% jó 

80%-jeles 

 

● Felmérések: 

● kötélmászás időre( fiúk függeszkedve, lányok mászókulcsolással) 

● 32 ütemű szabadgyakorlat önálló összeállítása, bemutatása 

● Torna: talajon, gyürűn, gerendán a tanult elemekből gyakorlat összeállítása , 

bemutatása. 

● Szekrényen egy támaszugrás bemutatása lebegő támasszal. 

● Labdajáték: röplabda (nyitás fogadás alkarral, nyitás mindkét oldal-

ra,feladás-leütés) 

,kosárlabda (tempódobás rövid megindulásból, indulócsel után irányváltoztatással 

fektetett dobás) 

● Atlétika: A tanult elemek közül 1 futás (60m, inga futás), 1 ugrás Magas-

ugrás vagy távolugrás), 1 dobás bemutatása ( kislabdahajítás vagy súlylökés ) 

.versenyszerűen. 

TÖRTÉNELEM 

● Az I. világháborútól a gazdasági válságig (1914-1933) 

● Magyarország 1914-1931-ig 

● Trianon (1920) 
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● A világ a II. világháború végéig (1933-1945) 

● Magyarország 1931- 1945-ig 

● A világ és Magyarország 1945 után 

● Jogi alapismeretek 

● Állampolgári ismeretek 

● Gazdasági ismeretek 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

ETIKAI KÓDEX 

Mi az az Etikai Kódex? 

Olyan tanácsok, etikai normák gyűjteménye az iskolai közösség számára, melyek 

betartása növeli a nevelő-oktató munka hatékonyságát, valamint hatékonyabb 

együttműködésre ösztönzi annak szereplőit. Az Etikai Kódex nem jogszabályok 

gyűjteménye, de előírásainak betartása az iskolai közösség közös érdeke. Segíti az 

iskolai közösségi életet, hozzájárul a diákok, szülők és tanárok közötti jó kapcsolat 

kialakításához. 

Általános szabályok 

● Képességeid szerint tanulj, becsüld a szorgalmas munkával szerzett tudást!  

● Ismerd meg és tiszteld a kulturális értékeket!  

● Törekedj akaraterőd, önfegyelmed, tűrőképességed, kitartásod fejlesztésére!  

● Fejleszd konfliktus megoldó képességedet!  

● Tanulj mások és saját hibáidból!  

● Személyes példamutatással erősítsd a közösségi fegyelmet!  

● Elvállalt feladataidat lelkiismeretesen lásd el!  

● Tartsd be a társadalmilag elfogadott együttélési és viselkedési formákat!  

● Tanuld meg az alapvető humán értékek, mint becsület, tisztesség, hazaszere-

tet, magyarságtudat alapjait és taníts rá másokat is!  

● Légy udvarias és tisztelettudó a felnőttekkel és társaiddal egyaránt!  

● Tartózkodj a trágár beszédtől és fizikai durvaságtól!  

● A szemfesték, a körömlakk, a műköröm, a festett és melírozott haj, a rúzs, 

nem életkorodhoz való dekorkozmetikumok használatát nem javasol-

juk.(osztályfőnökök ellenőrzik) 

● Az iskolai oktatáshoz illő öltözetben jelenj meg az iskolában!  

● Védd a kisebbet, gyengébbet!  

● Vigyázz minden szinten a közösség tulajdonára ne rongálj!  

● Tartsd tiszteltben mások személyes tulajdonát, tárgyait!  
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● Szeresd, ápold és védd a környezeted!  

● Ügyelj környezeted tisztaságára, ne szemetelj, és taníts meg erre másokat is!  

● Tartsd be a kultúrált étkezés formáit! 

● Iskoládat, pedagógusaidat ne tüntesd fel negatív színben, valótlan dolgokat 

ne állíts róla! 

Tanuláshoz való hozzáállás 

● Saját érdekedben tartsd szem előtt, hogy elsőrendű kötelességed, a munkád: 

a tanulás; ezért mindent tegyél meg, hogy rendszeresen és lelkiismeretesen 

készülj a tanórákra  

● Az iskolában tanítás előtt illetve tanítási órákon pontosan jelenünk meg. A 

tanórákra felkészülten érkezünk és fegyelmezetten viselkedünk.  

● Hiányzás esetén tanárainkkal egyeztetett ütemben pótoljuk lemaradásainkat.  

● A tanítási órákon, foglalkozásokon minden diáknak joga van megfelelő kö-

rülmények között tanulni, ezért nem zavarjuk egymás tanulmányi munkáját! 

Viselkedési kultúra 

● Véleményednek természetesen hangot adhatsz, de mindig ügyelj arra, hogy 

ez megfelelő helyen és megfelelő hangnemben történjen. 

● A magatartás, vagyis a másokhoz, környezetünkhöz való viszonyunk a visel-

kedésen keresztül jut kifejezésre. A viselkedésbe beletartozik a társasági 

megnyilatkozás mindenféle formája. Törekedj a kulturált viselkedésre, igye-

kezz betartani az általános udvariassági szabályokat! 

● Tanáraidhoz, iskolánk valamennyi dolgozójához és diáktársaidhoz tisztelettel 

fordulj; emberi méltóságukat és személyiségi jogait tiszteletben tartva. Társa-

ink között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk. 

● Az iskola rendezvényein az alapvető etikai, erkölcsi normáknak megfelelően 

viselkedünk. Az iskolai ünnepségeken az alkalomhoz méltó öltözékben jele-

nünk meg. 

● A tanórán megszólaló mobilt a tanár elveszi és az osztályfőnöknek átadja. 

● A tanórákon nem rágógumizunk!  

● Az intézmény területén úgy viselkedünk, és úgy közlekedünk, hogy ne ve-

szélyeztessük se a magunk, se társaink testi épségét. 

● Az általános emberi együttélési szabályokat kötelességünk megtartani!  

● Semmilyen körülmények között ne folyamodjunk tettlegességhez, erőszak-

hoz. 
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● Nem használunk ízléstelen, durva, sértő kifejezéseket. Kerüljük a hangosko-

dást. A trágár beszéd és a káromkodás nem megengedett. 

● Tiszteljük mások véleményét, meggyőződését, hitét. 

● Egymás szavába nem vágunk! 

● Az ajtón a felnőtteket és a lányokat előre engedjük! 

● Egymással és a felnőttekkel zsebre tett kézzel, sapkában nem beszélgetünk! 

Környezetvédelem és egészséges életmód  

● Védjük környezetünket. Az iskola helyiségeit rendeltetésszerűen használjuk.  

● A tisztaság megőrzése mindannyiunk jól felfogott érdeke.  

● Ügyelj saját és társaid testi épségére, egészségére! Ügyelünk az épület, az 

udvar, a tantermek és a folyosók tisztaságára, a hulladékot a szemetesbe tesz-

szük! Padunkban rendet és tisztaságot tartunk.  

● Tűzveszélyes és balesetet okozható tárgyakat sem az iskolába, sem az iskola 

által szervezett programokra nem viszünk.  

● Az alkohol, a drog, energiaital és a cigaretta, elektromos cigaretta fogyasztá-

sa tilos.  

● A mosdóban ügyelünk a higiéniai szabályokra.  

● Fontos, hogy sportoljunk, egészségesen éljünk, étkezzünk! 

A ruházattal kapcsolatos szabályok 

A hatályos törvényekkel összhangban tilos az iskolában olyan ruhaneműt és tárgyat 

hordani, amely képpel, felirattal (magyar vagy idegen nyelven) részben vagy egé-

szében (esetleg rejtve) 

● erőszakot hirdet vagy arra buzdít 

● vallási, kisebbségi vagy kegyeleti jogot sért 

● fegyvert, harci eszközt tüntet fel 

● önkényuralmi jelképeket használ 

● élő vagy elhunyt politikai személyiségek képét vagy politikai pártok emblé-

máit ábrázolja 

● az egészségre ártalmas élvezeti cikket jelenít meg vagy annak fogyasztására 

buzdít 

● a szexualitást hangsúlyozza 

● trágár szavakat használ 

● romboló, anarchista ideológiát közvetít. 

Az előbbiekben felsoroltak az iskola berendezési tárgyain és tantermeinek dekorá-

ciójában sem jelenhetnek meg. Mindenkinek kötelessége tiszteletben tartani a más 

osztály által készített dekorációt, annak rongálása szigorúan tilos. A padot firkálók 
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bármely teremben a padok lemosására kötelezhetők. Az öltözőszekrények külseje 

nem dekorálható, nem firkálható. Rongálás esetén a kártérítési felelősség kivizsgá-

lása minden esetben megtörténik. 

Az iskolában teremdekorációs verseny hirdethető. 

Továbbá a teremdekoráció nem lehet: 

● olyan reklám, ami szeszes itallal, dohányáruval vagy szexualitással kapcsola-

tos 

● szeméremsértő tárgy vagy ábrázolás 

● közcélokat szolgáló, közösségi tulajdonban lévő tárgy 

● nem akadályozhatja a terem takarítását 

● nem idézhet elő rongálódást 

Az iskolai ünnepélyeken a diákok ünnepi öltözékben (fehér felső, sötét alj) jelen-

nek meg, amennyiben az iskola vezetősége más rendelkezést nem hoz. 

Iskolai ünnepélyeken és az iskolát képviselő megjelenések alkalmával a kitűzőt a 

pedagógusok és a tanulók egyaránt viselik. 

Színházban és más kulturális programokon alkalomhoz illő öltözetben jelenünk 

meg, és kulturáltan viselkedünk. 

Ékszereket az iskolába mindenki csak saját anyagi felelősségére hozhat. Az éksze-

rek a saját vagy a társak testi épségét nem veszélyeztethetik (különös tekintettel a 

testnevelés órára). Az ékszerek sem ábrázolhatnak tiltott dolgokat. 

Mobiltelefonokkal, okos eszközökkel, internethasználattal kapcsolatos szabá-

lyok 

● A tanítás, tanulás során mobiltelefon használata csak akkor megengedett, 

amennyiben a tanórai feladathoz szükséges, amikor a pedagógus kéri annak 

használatát. A pedagógus a mobiltelefonját csak szükség esetén, a tanításhoz 

kapcsolódó tevékenységhez használhatja. 

● A mobiltelefon nem megengedett használata esetén a pedagógus elveheti, az 

osztályfőnöknek vagy helyettesének adja át. 

● A tanítás, tanulás során, valamint a szünetben fülhallgató használata tilos. 

● Az iskola tanulóinak, dolgozóinak az iskola területén, valamint iskolai ren-

dezvényeken, külső helyszínen lévő iskolai programokon diáktársairól, az is-

kola dolgozóiról fényképeket, videófelvételeket készíteni, azokat közétenni a 

hatályos jogszabályok értelmében szigorúan tilos, kivéve ha arra a felvételen 

szereplők mindegyike írásbeli hozzájárulást ad. 

● Az iskola területén a közösségi felületeken élő adást (live) indítani tilos, ki-

véve ha erre az iskola vezetősége külön engedélyt ad. 

● A tanórákon telefonálni, közösségi felületeket használni, azokon bejegyzése-

ket közzétenni tilos. 

● A szünetben fülhallgatóval vagy kihangosító eszközökkel telefonálni, máso-

kat ezzel zavarni tilos. 

● Az iskola területén mobiltelefonról, hangszórókkal, kihangosító eszközökkel 

engedély nélkül zenét hallgatni és ezzel másokat zavarni tilos. 
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● Az iskola tanulói és dolgozói a közösségi médiában az iskoláról valótlansá-

gokat nem állíthatnak, vagy olyan dolgokat, ami negatív színben tüntethetik 

fel az intézményt, az ott dolgozókat, tanulókat. 

● Az iskola területén csak a tanítással, tanulással kapcsolatos internetes oldalak 

látogathatóak. 

● A szünetekben a mobiltelefonokon, okos eszközökön hangosan játszani, vi-

deókat nézni tilos! 

● A tanítási órán az okosórák használatát mellőzzük, kivéve, ha annak haszná-

lata kapcsolódik a tanításhoz, tanuláshoz. 

Az ETIKAI KÓDEX előírásait a Kontyfa Általános Iskola és Gimnáziumba járó 

valamennyi diáknak és pedagógusnak, az iskola dolgozóinak kötelessége betartani. 

A nevelés fontosságát hangsúlyozva, első esetben az osztályfőnökök a szabályokat 

be nem tartó diákokkal, a vezetőség pedig a szabályokat be nem tartó munkatársak-

kal elbeszélgetnek, figyelmeztetik. 

Ezt követően a megfogalmazott szabályok be nem tartása esetén a tantestület, az 

osztályfőnök, súlyosabb vétség esetén az igazgató vezetésével dönt a kiróható bün-

tetés mértékéről. 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

RENDKÍVÜLI MUNKARENDRŐL (DIGITÁLIS OKTATÁS) SZÓLÓ 

SZABÁLYZAT 

1. A diákokkal (és szüleikkel) való kapcsolattartás eljárásrendje 

● Platformok: KRÉTA elektronikus napló, honlap,iskolai-, zárt szülői és osz-

tályközösségi csoportok, online fogadóóra 

● Kréta:e-napló, e-ügyintézés, óra anyaga, házi feladatok, értékelés 

● Honlap: intézményi szintű információk megosztása a tanulókkal, szülőkkel, 

pedagógusokkal 

● Iskolai Facebook oldal: intézményi szintű információk megosztása a tanu-

lókkal, szülőkkel 

● Pedagógus által működtetett Google tanterem: visszacsatolás, feladatok 

kiosztása, ellenőrzése 

● Zárt szülői és osztályközösségi csoportok: az osztály egészét érintő infor-

mációk megosztása 

● Online fogadóóra: egyéni megsegítés, támogatás. Előre egyeztetett időpont-

ban és támogató rendszeren (pl. Messenger, Skype) 

2. A tantermen kívüli digitális oktatás megvalósításának feltételei 

● E-learning órarend  

● Egységes platform használata: Google tanterem, Zoom, Discord, Redmenta, 

Quizlet 

3. A tantermen kívüli digitális oktatásmódszerei 

A pedagógusok módszertani szabadságuk egyéni felelősségének tudatában maguk 

döntenek a nevelési-oktatási didaktikájukról, a tantermen kívüli oktatás egységesen 

megfogalmazott alapelveinek betartásával. 

4. A tantermen kívüli digitális oktatás pedagógiai alapvetései –figyelemmel a 

kivételes körülményekre 

● A pedagógus tutori szerepénél fogva támogatja a tanulók önálló tanulását, in-

formáció felkutatását, információ-feldolgozását. 

● A digitális munkarendben, otthoni körülmények között történő oktatásra, ta-

nításra más szemlélettel kell tekinteni. 

● A pedagógus nem várja el, hogy egész nap ott üljön a számítógép előtt a 

gyermek. 
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● Lehetőséget ad arra, hogy a tanulók a saját időbeosztásuk szerint oldhassák 

meg a feladatokat, amellyel a helyes időbeosztást, felelősséget is erősítheti 

bennük. 

● Hosszabb időtartamot (1-2 nap vagy még hosszabb) hagy a feladat vissza-

küldésére. 

● Kialakítja az információ átadásának rendszerességét. 

● Az elvárások tekintetében egyszerű és egyértelmű, időben tartható elváráso-

kat fogalmaz meg tanítványai számára. 

● Tekintettel van arra, hogy a nevelő-oktató munka során a digitális munka-

rendben is a GYERMEK áll a középpontban.  

● A tanítás során elsősorban a megerősítésre, a pozitív motivációra helyeződik 

a hangsúly, hogy a gyermekek ne egy további korlátnak éljék meg ezt a 

helyzetet, hanem egy különleges tanulási módnak.  

● A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági 

szakvélemények továbbra is érvényesek, az azokban foglaltak figyelembevé-

telével kell a tanulókat a digitális munkarendben is oktatni. 

5. A pedagógus kötelességei a digitális oktatás során 

● A pedagógus az elsődleges információforrás, a tudás átadója, a különféle ta-

nulói kompetenciák fejlesztője, a tanuló önálló tanulásának motiválója, irá-

nyítója. 

● A digitális munkarendben történő tanítás eszközeiről, részleteiről, elvárásai-

ról a tanulók, a szülők, törvényes képviselők teljes körű, részletes tájékozta-

tása. 

● Az e-learning órarendnek megfelelően az adott napon, tantárgyi bontásban 

10 óráig elérhetővé teszi a tananyagot a Google tanteremben. 

● Az e-learning órarendnek megfelelően online órát tart a tanulóknak 

● Az egyéni bánásmód érvényesítése. 

● Szükség esetén az egyénre szabott segítségnyújtás, támogatás. 

● Ellenőrzés, értékelés, visszacsatolás, reflexió. 

● Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel. 

● A pedagógus a diákokkal és a szülőkkel iskolai tanítási napon, 8-16 óra kö-

zött tartja a kapcsolatot, tart online órát, ad ki feladatot. Ezen kívül viszont 

tiszteletben tartja a szabadidőt. 

● Időben és pontosan megjelenni az online óra kezdetén, a tanórához megfelelő 

öltözetben és módon (lehetőség szerint asztalnál ülve) 

6. A tanuló kötelességei a digitális oktatás során 
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● Nyomon követni az e-learning órarendet az adott napon, tantárgyi bontásban. 

● Időben és pontosan megjelenni az online óra kezdetén, a tanórához megfelelő 

öltözetben és módon (lehetőség szerint asztalnál ülve) 

● Elvégzi a számára kijelölt feladatokat. 

● Számot adni a tudásáról a pedagógus által meghatározott formában. 

● Határidők betartása. 

● A tanuló köteles a platformokon a saját, teljes nevét megadva bejelentkezni 

7. A szülő a sikeres digitális oktatás megvalósítása érdekében... 

● biztosítjagyermeke zavartalan felkészülését, 

● támogatja gyermekét, 

● figyelemmel kíséri gyermeke munkáját, 

● együttműködik–gyermeke érdekében –a pedagógussal, 

● jelzi, ha a család nem rendelkezik a szükséges technikai eszközökkel, inter-

netkapcsolattal, 

● jelzi és indokolja, ha a gyermeke nem tud részt venni az online órán. 

8. Házi feladat  

● A diákok továbbra is kötelesek teljesíteni a feladatokat, a kiadott tananyagot 

fel kell dolgozniuk. Az információ(k) feldolgozását visszacsatolás követi a 

pedagógus részéről. 

● A tanulói visszacsatolások során a pedagógus meggyőződik a megértés 

mélységéről, az elsajátítás mennyiségi mutatóiról, és az egyéni sajátosságo-

kat maximális figyelembe véve elvégzi a szükséges beavatkozás(okat). 

● A feladatok kijelölése során a pedagógus figyelembe veszi,milyen szintű a 

tanítványai digitális, tárgyi háttere, kompetenciaszintje 

● Az átadott digitális tananyag feldolgozási idejének, a kiosztott feladatok 

megoldási ének egyensúlyban kell, hogy legyenek a tanulók életkori sajátos-

ságaival, terhelhetőségével, képességeivel. 

● A házi feladat hiányát a KRÉTA naplóban jelöli a pedagógus. 

10. A tanulási folyamat nyomon követése és az értékelés 

● Cél: motiválni a tanulókat rendszeres beszámoltatással –és főleg az önértéke-

lés, önellenőrzés érdekében –online feladatokkal. 

● Az osztályozás fogalma a megváltozott munkarendben továbbra is él. 

● A formatív (fejlesztő, támogató, alakító-segítő) értékelés szerepe kerül elő-

térbe a „távoktatás” során. Célja, hogy megállapítsa a tanulók fejlődését, eh-

hez igazítva a tanulást. Ahhoz képest értékel, hogy milyen tanulási úton ké-

pes elérni a tanuló a kitűzött célt. A pedagógus munkáját segítik az önellen-

őrzést biztosító feladatok és tesztek, amelyek adaptív módon támogatják a 

tanuló előrehaladását, önálló anyagfeldolgozását. 
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● A szummatív (összegző) értékelésre a távoktatásban is szükség van. Ez az 

adott témakör feldolgozásának, tanulási szakasznak vagy folyamatnak a vé-

gén, annak átfogó értékelését jelenti. 

o Lehetséges módjai: 

▪ elektronikus tanulói portfólió, 

▪ valós idejű tesztek (amennyiben meg lehet győződni arról, hogy 

a tanuló egyéni munkáját értékeli), 

▪ „játékos” pontrendszer, valamint egyéb lehetőségek, melynek 

feltételeiről előzetesen tájékoztatja a tanító és szaktanár a tanu-

lókat, valamint a szülőket és törvényes képviselőket. 

● A tanulók tanulmányi munkáját, az értékelési szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően a digitális munkarendhez alkalmazkodva alkalmazzák a peda-

gógusok. Ennek érdekében minden pedagógusnak pontosan meg kell fogal-

mazni a digitális oktatásra vonatkozóan az osztályozás eljárásrendjét, mód-

szereit és azt a diákok, a szülők és a törvényes képviselők tudomására kell 

hozni. 

● A házi feladatok, dolgozatok javításának határideje 10 munkanap.  

● A megszerzett érdemjegyek beírásra kerülnek a KRÉTA naplóba 

Minden támogatás mellett, a beszámoltatás különböző formáinak sorozatos elmulasztá-

sa esetén a tanító, szaktanár döntése alapján a tanuló elégtelen érdemjegyet kap. 

Ha az iskola nem tud kapcsolatot tartani a gyerekkel, illetve a szülővel, felvesszük 

a kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal. 
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Legitimációs záradék 

Iskolánkban Iskolaszék nem működik, az Intézményi Tanács megalakulása folyamatban van. 

Budapest, 2021. február 1.                          ……………………………… 

                                                                                         aláírás 

Az intézmény a Házirendet az iskola  Diákönkormányzata  2021. február 1.i ülésén véle-

ményezte és elfogadásra javasolta. 

Budapest, 2021. február 1.                         ………………………………… 

                                                                                            aláírás 

Az intézmény a Házirendet az iskola  Szülői Munkaközössége 2021. február 1.-i ülésén vé-

leményezte és elfogadásra javasolta. 

Budapest, 2021. február 1.                       ………………………………… 

                                                                                           aláírás 
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Az intézmény a Házirendet az iskola Munkaközösségei a 2021. február 1-i ülésén vélemé-

nyezte és elfogadásra javasolta. 

Budapest, 2021. február 1.                    

 Alsós munkaközösség 

Osztályfőnöki munkaközösség 

Természettudományos munkaközösség 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Humán munkaközösség 

Mentálhigiéniás munkaközösség 

Testnevelés és szabadidős munkaközösség 

Napközis munkaközösség 

Az intézmény a Házirendet az iskola Nevelőtestülete a 2021. február 1-i ülésén elfogadta. 

Budapest, 2021. február.                                   ………………………….. 

                                                                                               aláírás                                                                                      

 


