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5. osztály angol minimum követelmények:  
 
Beszédértés: 
- A tanár egyszerű, angol nyelvű utasításait megértse. 
- Tudjon reagálni egyszerű, ismert elemeket tartalmazó közlésekre. 
- Képes legyen felismerni egy egyszerűbb szövegben a fontosabb információkat. 
 
Beszédkészség: 
- Képes legyen egyszerű információk adására és kérésére angol nyelven. 
- Elő tudjon adni rövidebb szituációt illetve párbeszédet. 
- Képes legyen korábban tanult versek, dalok előadására, helyes kiejtéssel. 
 
Olvasási készség: 
- Tudjon hangosan, kifejezően olvasni egy ismert szöveget. 
- Tanári irányítással képes legyen néhány mondatos szöveg feldolgozására. 
 
Írásbeli készség: 
- Tudjanak minta alapján egyszerű kérdésekre írásban választ adni. 
- Képesek legyenek adott minta alapján rövid szöveget szerkeszteni. 
- Korábban tanult, összekevert szavakból tudjanak helyes mondatot alkotni. 
- Megadott szavakkal képesek legyenek egyszerűbb szövegek kiegészítésére. 
 
Nyelvtan: 
- Személyes névmások 
- Egyszerű jelen idő 
- Egyszerű múlt idő (szabályos, és rendhagyó igealakok) 
- Jövő idő kifejezése a 'to be going to'-val 
- Birtokos névmások 
- Hónapok, napok 
- Idő, időpont kifejezése 
- Leggyakoribb határozószavak és melléknevek ismerete. 
 
Szókincs: 
- a munkafüzet és a tankönyv szavainak minimum 50%-a. 

 

5. osztály német minimum követelmények:  
 
Hallott szöveg értése 
A tanuló 
- ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; 
- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos  információt 
kiszűr. 
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Beszédkészség 
A tanuló 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol; 
- tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel; 
- tud egyszerű utasításokat adni, felszólítani. 
- egyszerű kívánságokat, kéréseket megfogalmaz. 
- ismert témákban párbeszédeket folytat. 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 
- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál; 
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti. 
- képes megfelelő szó- és mondathangsúllyal tartalmilag tagoltan olvasni és a szöveghez kérdéseket 
feltenni. 
 
Íráskészség 
A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír; 
- egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 
 
 
5. évfolyam természetismeret követelmények 
  
 
TÉMAKÖRÖK:  
1. Az anyagok világa 
- az anyagok összetétele, jellemzése 
- halmazállapotok 
- a levegő 
- a víz 
- az égés 
 
2. Élet a kertben 
- a növény részei 
- a virág részei 
- zöldségfélék: paradicsom, paprika, burgonya, káposzta, hagyma 
- gyümölcsök: alma, szilva, szőlő 
- kártevők: káposztalepke, almamoly, peronoszpóra 
- fogalmak: lágyszár, fásszár, egynyári, kétnyári, évelő, gyökérzetek 
 
3. Állatok 
- madarak: fecske, veréb 
- kutya 
- sertés 
- szarvasmarha 
- házi szárnyasok: tyúk, kacsa 
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4. Időjárás 
- fogalma 
- elemei - jellemzésük 
- a víz körforgása 
- nap, havi közép hőmérséklet , hő ingás számítása 
 
5. A térkép 
- fogalma 
- méretarány 
- vonalas mérték 
- fajtái 
- jelrendszer 
- domborzat fogalma, jellemzése 
 
6. Magyarország tájai 
- elhelyezésük, részeik 
- éghajlat 
- mezőgazdaság jellemzése 
- ipar jellemzése 
- nagyobb városok 
 
 
 
 
 

mailto:fsi.titkar@gmail.com

