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Magyar nyelv és irodalom 

Beszéljen érthetően, hangulatosan beszédkommunikációban, vers és prózamondás közben. 

Tudjon szöveghűen előadni öt költeményt. 

Használjon udvarias nyelvi fordulatokat.  

Mondanivalóját fogalmazza meg értelmesen. 

Írásképe legyen rendezett. 

Legyen képes olvasmányok eseményeinek elmondására néhány összefüggő mondattal. 

Bizonyítsa egy-másfél oldal szöveg megértését feladatok megoldásával. 

Tájékozódjon a szótárakban. 

Alkalmazza készségszinten a mondatkezdést, egyszerű szavak írását, elválasztását, a tulajdonnevek 

írását.  

Írja helyesen a mondatfajtákat, a keltezést. 

Jelölje helyesen a hangok időtartamát, a j hangot 30-40 szóban. 

Legyen jártas a szófajok felismerésében. Ismerje fel a szótövet, a többes számot. Használja helyesen 

a múlt időt és az igekötőket. 

 

Matematika 

Tudjon adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni. Ismerje fel, nevezze meg a halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságait. 

Írja és olvassa a számokat 10 000-es számkörben, hasonlítsa azokat össze nagyság szerint. 

Számoljon fejben százas számkörben. 

Ismerje biztosan a szorzótáblát 100-as számkörben. 

Ismerje és alkalmazza a műveleti sorrendet több művelet esetén. 

Legyen képes írásban négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorzására egy- és kétjegyű 

számmal, osztására egyjegyű számmal. 

Ellenőrizze a műveleteket. 

Oldjon meg egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával. 

Ismerjen fel egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatokat, folytassa azokat. 
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Ismerje a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és idő mértékegységeit. Végezzen egyszerű átváltásokat 

szomszédos mértékegységek között. 

Ismerje fel a háromszöget, a négyzetet, a téglalapot, a kört, a sokszöget, a kockát és a téglatestet. 

Tudja megállapítani tevékenységgel a négyzet, téglalap kerületét, területét. 

 

 

Környezetismeret 

Ismerje és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, a betegségek elkerülését. 

Legyen képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslésére. 

Legyen képes a természetben adott szempontú megfigyelések végzésére, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

Ismerje az élőlények szerveződési szintjeit és az életközösségek kapcsolatait. 

Tudja csoportosítani az élőlényeket tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

Legyen képes egy természetes életközösséget bemutatni. 

Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén és ismerje néhány fő 

kulturális és természeti értékét. 

Ismerje a települési infrastruktúra rendszerét. Nevezze meg a különbségeket az eltérő 

településtípusok között. 

 

 

Testnevelés és sport 

 

Az óraszervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák fegyelmezett és az életkornak 

megfelelő alakisággal történő végrehajtása, a testnevelési órán megkívánt szokásrend betartása. A 

tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, a ritmus és 

a mozgás összhangjának megteremtése.  

Mászás kötélen.  

mailto:fsi.titkar@gmail.com


Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 
1096 Budapest, Telepy u. 17. 

Tel: 061/216-1214 
e-mail: fsi.titkar@gmail.com 

 
 

 
 

Vágtafutás, illetve tartós futás 10-12 percig minimum 1000 méteren.  

Helyből és a nekifutásból történő ugrások hangsúlyozott elrugaszkodással, harmonikusan 

nekifutással.  

A hajító mozdulat elfogadható végrehajtása.  

Célba dobás elvárható biztonsággal.  

Jó futó-, ugró- és dobókészség továbbfejlesztése.  

Testtömegük megtartása támaszban és függésben.  

A tornagyakorlatok koordinált végrehajtása.  

Játék sikerélményt biztosító szinten.  

A labda kézzel, illetve lábbal vezetése, továbbítása, birtokbavétele, gól vagy pont elérése csapatjáték 

szinten.  

A labdához és a társakhoz igazodás, a megoldási lehetőségek felismerése, a társakkal együttműködés, 

a játék- és a magatartási szabályok betartása.  

A siker és a kudarc sportszerű elviselése a küzdő feladatokban és a játékokban.  

Néhány egyszerű, a feltételeknek és az évszaknak megfelelő, a szabadban végezhető játék ismerete 

és játszása. 

 

 

Vizuális kultúra  

 

 Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában.  

 Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni.  

 Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére.  

 Tudjon szabályos vonal, folt és színritmusra épített sor- és terülő díszt alkotni.  

 Legyen képes egyszerű báb tervezésére.  

 Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után.  

 Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után. 
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Életvitel és gyakorlat 

 

A műszaki rajz leolvasásának ismerete.  

Alaprajz, nézetrajz készítése önállóan.  

Mérés centiméteres pontossággal.  

Rend, tisztaság megtartása munka közben.  

Munkaeszközök karbantartásának fontossága, gondozása.  

A lakás belső terei, azok funkciói.  

Önellátás otthon, iskolában, segítés.  

Ésszerű takarékosság idővel, pénzzel, energiával.  

A célszerű és takarékos anyagfelhasználás.  

Rend, tisztaság munka közben.  

Jártasság a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak alkalmazásában. 

Az egészséges életmód elemi szabályának ismerete.  

A teendők megnevezése egyes betegségeknél – a mentők telefonszáma. 

Ismerje a háztartásban használatos eszközök és gépek rendeltetését és használatát. 

 

Ének-zene 

 

Éneklés: A dalanyagból kiválasztott 10 magyar népdal, műdal éneklése emlékezetből. 

A Himnusz szöveghű éneklése. 

Improvizáció: Ritmussor szabad és kötött szempontok szerinti rögtönzése maximum 8 ütem 

terjedelemben.  

Zenehallgatás: A meghallgatott zenés mesék felidézése. 

A tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban.  

Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek: Az alsó tagozaton tanult ritmusértékek és ritmusképletek 

felismerése és megszólaltatása kottaképről. 
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Angol 

 

A tanuló ismerje az angol ABC -t. 

Tudjon röviden bemutatkozni: név, származás  

Ismerje tanórákhoz kapcsolódó alapvető szavak jelentését: 

Book, exercise book, dictionary, notebook, door, window, board, pen, pencil, table, chair 

Értse meg a tanórákhoz kapcsolódó alapvető utasításokat: 

Listen. Read. Write. Open your book. Close your exercise book. Go to the board. Come here. Pick 

up your pencil. Sit down. Draw. Stand up. Write on the board. Look at the picture.  

Ismerje a fontosabb színeket, mellékneveket, állatokat és a számokat 1-100-ig.  

Ismerje a családtagok angol megfelelőjét.  

Ismerje a főbb tantárgyakat angolul.  

 

Nyelvtan: 

-  birtoklás (have got, has got)  

- határozott/határozatlan névelő (a/an, the)  

- to be (kijelentés, kérdés, tagadás)  

  

Szóbeli elvárások:  

- Tudjon egyszerű kérdésekre rövid választ adni: 

What is your name?  

How old are you?  

Where are you from?  
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Német 

 

A tanuló ismerje a német  ABC -t. 

Tudjon röviden bemutatkozni: név, származás  

Ismerje tanórákhoz kapcsolódó alapvető szavak jelentését: 

das Buch,das Lernbuch, das Arbeitsbuch,   das Heft, das Wörterheft, der Bleistift 

 Értse meg a tanórákhoz kapcsolódó alapvető utasításokat : 

 Setz dich!, Hör zu!, Lies!, Sag mal!, Verbinde! Ergänze!  

 Ismerje a fontosabb színeket és a számokat 1-100-ig . 

Nyelvtan: 

- birtokos névmás (mein, dein)  

- határozott/határozatlan névelő (der, die, das/ein, eine)  

- helyhatározó szavak: in, bei  

- tagadás: nicht/kein - sein, haben használata  

Szóbeli elvárások:  

- Tudjon egyszerű kérdésekre rövid választ adni: 

 Wie heißt du?  

 Wie alt bist du?  

 Wo wohnst du? 

 Hast du Geschwister? 

- Legyen képes rövid mondókát elmondani  
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