
Vizsgakövetelmények környezetismeretből az 1. évfolyam végén 

 

Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló: 

- megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján; 

- a környezetben lévő tárgyakat tudja csoportosítani különböző szempontok szerint; 

- tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent; 

- tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit; 

- ismerje az egészséges életmód alapvető elemeit; 

- ismerje a betegségek leggyakoribb tüneteit; 

- ismerje és tudja az irányokat helyesen használni (előtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, 

mellette); 

- ismerje az iskola nevét, annak helységeit, s azokat rendeltetésszerűen használja; 

- tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét; 

- ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét; 

- tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról; 

- ismerje érzékszerveit és tudja, melyikkel mit érzékelünk; 

- ismerje a főbb közlekedési eszközöket. 

 

Vizsgakövetelmények környezetismeretből a 2. évfolyam végén 

 

Képességeinek megfelelően második osztály végén a tanuló: 

- tud megfigyeléseiről, tapasztalatairól szóban beszámolni; 

- tud egyszerű megfigyeléseket végezni a természetben és képes egyszerű vizsgálatok és 

kísérletek kivitelezésére; 

- tapasztalatait tudja rögzíteni, felismeri a tanult jelenségeket rajzról, képről; 

- képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására; 

- igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok magyarázatára; 

- meg tudja nevezni az évszakok jellemző időjárási jelenségeit; 

- ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; 

- felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az életmódbeli 

szokásaihoz; 

- képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok 

csoportosítására tulajdonságaik szerint; 

- képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására; 

- felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között; 

- meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat; 

- felismeri a halmazállapotokat; 

- képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket, tud helyesen 

mérőeszközöket választani; 

- tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát; 

- be tudja mutatni a tanult élőlényeket, fel tudja sorolni jellemző jegyeit; 

- képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő testrészeket megnevezni; 

- ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, ismerje a fontosabb 

élelmiszercsoportokat, valamint ezek arányos fogyasztását egészsége érdekében; 

- ismeri és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta, 

fölötte, mellette) kifejezéseket; 

- meg tudja nevezni otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, 

ismeri azok elkerülésének módját; 

- ismeri lakóhelye főbb jellegzetességeit, tud önállóan tájékozódni az otthona és az iskola 

környékén. 



Vizsgakövetelmények környezetismeretből a 3. évfolyam végén 

 

Képességeinek megfelelően harmadik osztály végén a tanuló: 

- legyen képes a zöldterületen élő leggyakoribb élőlények felismerésére, jellemzésére, 

megnevezésére; 

- ismerje a növényi szervek feladatát; 

- tudja, hogy a növények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő 

hőmérsékletre, fényre van szükség; 

- nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét; 

- olvassa le helyesen a hőmérőt; 

- közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra; 

- használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat; 

- ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját; 

- tudja megkülönböztetni az egészséges és a betegállapotot; 

- legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton; 

- ismerje fel lakóhelyét, tudjon önállóan tájékozódni a település térképén; 

- állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat; 

- nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit, 

közlekedési eszközeit; 

- vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét. 

 

Vizsgakövetelmények környezetismeretből a 4. évfolyam végén 

 

Képességeinek megfelelően negyedik osztály végén a tanuló: 

- tudja az élőlényeket megfelelő csoportba besorolni, ismerje ezek fő jellemzőit; 

- mutasson be egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely 

környezetéből, ismerje az életükhöz szükséges környezeti feltételeket; 

- ismerje a domborzati elemek jelölését a térképen, találja meg lakóhelyét, valamint az ország 

nagy tájegységeit, nagy tavait és folyóit Magyarország domborzati térképén; 

- mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét; 

- tudjon irányokat meghatározni fő világtájak segítségével, tájékozódni iránytűvel; 

- ismerje a következő fogalmakat: Föld mágneses tere, mágneses vonzás, taszítás; 

- mondjon példát hang- és fényjelenségekre; 

- ismerje a víz körforgását a természetben; 

- nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között; 

- ismerje fel a betegségtüneteket, tudja alkalmazni a fertőzések megelőzésének módjait; 

- sorolja fel a gyógyítást végző szakembereket, ismerje a mentősök munkáját; 

- tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább; 

- ismerje az egészséges életmód (táplálkozás, aktív és passzív pihenés, öltözködés, személyes 

higiéné, rendszeres testmozgás, lelki egészség) lehetőségeit, a mozgásszegény életmód káros 

hatásait, a gyakori gyermekbetegségek (nátha, influenza, bárányhimlő) tüneteit. 

- ismerje az emberi életszakaszokat, a fejlődés, növekedés, öregedés folyamatát; 

- nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás közben; 

- nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészség 

károsító hatásait; 

- ismerje a környezettudatosság, a tudatos fogyasztói viselkedés, a takarékoskodás, a 

komposztálás lehetőségeit, megvalósításuk módjait; 

- ismerje a szerves hulladékok csoportosítását a komposztálhatóság szerint, a megújuló és 

nem megújuló energiaforrásokat, az elektromos készülékek energiatakarékos üzemeltetésének 

lehetőségeit; 



- tudjon példát mondani saját életéből a papír, műanyag és fém újra hasznosítására; 

- legyen képes a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó 

információkat gyűjteni; 

- rendelkezzen az életkorának megfelelő környezeti erkölccsel, társadalmi, természeti 

felelősséggel, együttműködő képességgel, a közös felelősségtudat alapjaival. 

 

 

 

 

 


