
Vizsgakövetelmények magyar nyelv és irodalomból az 1. évfolyam végén 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

A tanuló 

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre 

értelmesen válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének 

illendő nyelvi formáit; 

 bekapcsolódik a közös tevékenységekbe, alkalmazkodik azok szabályaihoz; 

 eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében; 

 közösségi feladatot vállal; felismeri, értékeli és segíti társai ilyen irányú tevékenységét 

Olvasás, az írott szöveg megértése 

A tanuló 

 rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és szókinccsel az olvasást, írásbeliséget illetően; 

 olvasási tevékenysége motivált, érdeklődő; 

 ismeri a magyar ábécé nyomtatott kis és nagybetűit; 

 ismeri a betű-hang, fonéma-graféma megfeleltetési szabályait; 

 biztos betűfelismerési, összevonási képességgel rendelkezik; 

 rendelkezik az olvasásra, annak folyamatára vonatkozó szókinccsel, ismeretei az 

életkornak megfelelőek; 

 biztonsággal, pontosan olvas szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori 

sajátosságának megfelelő egyszerű, rövid szövegeket. 

 a szöveg megértését bizonyítja a következő tevékenységekkel: következtetés, 

lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az 

életkornak megfelelő szinten. 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

A tanuló 

 hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodalmi műveket; 

 képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőinek alapján (pl. 

mese, költemény, mondóka); 

 néhány verset, mondókát elmond fejből; 

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának technikai alapozása 

A tanuló 

 finommotorikája, szem-kéz koordinációja megfelelő szintű; tisztában van az írás 

alapvető funkcióival a mindennapi életben. 

 ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait; írása rendezett, a betűket 

olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

 másoláskor nem vét írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt; 

 ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját; 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, 

betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 

A tanuló szóbeli közléseiben 

 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, 

 és a különféle feladatmegoldásban használja a szabályokat. 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

A tanuló 



 szükség szerint felidézi és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt 

szókészlet körében; 

 10-15 begyakorolt szó esetében helyesen jelöli a j hangot; az egyszerű szavakat 

helyesen választja el. 

A tanulási képesség fejlesztése 

Kötelező memoriter: A tanuló tudjon a tankönyv vers- és mondóka anyagából legalább 3 

művet szöveghűen felidézni. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

A tanuló 

 képes állást foglalni alapvető erkölcsi kérdésekben; 

 képviseli a legalapvetőbb emberi értékeket; 

 meghallgatja mások érvelését is; 

 képes beleélésre, azonosulásra az életkori sajátosságainak megfelelő művek 

befogadása során 

 

Vizsgakövetelmények magyar nyelvből a 2. évfolyam végén 

 

Az írás technikai biztonságának fejlesztése 

A tanuló 

 ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait; írása rendezett, a betűket 

olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

 másoláskor nem vét írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt; 

 ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját; szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit. 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, 

betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, és a különféle 

feladatmegoldásban használja a szabályokat 

 A helyesírási probléma felismerése, a jelölés gyakorlása szóelemzés segítségével. 

 Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. 

 Tulajdonnevek írása. 

 A j és ly használata az ismert szókincs körében. 

 Szabályismeret és alkalmazás: 

 az időtartam jelölése; 

 a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok; 

 a hagyomány szerinti írásmód; 

 az elválasztás szabályai; 

 a kijelentő és a kérdő mondat jelölése. 

 A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, alkalmazása 

írásbeli feladatokban. 

 A korosztálynak megfelelően lexikonok, szótárak használata. 

A tanuló 

 szükség szerint felidézi és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt 

szókészlet körében; 

 30–40 begyakorolt szó esetében helyesen jelöli a j hangot; 

 az egyszerű szavakat helyesen választja el. 



 

 

 

Vizsgakövetelmények magyar irodalomból a 2. évfolyam végén 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemények pontosabb 

kifejeztetése. 

Szituációs játékokban a felnőttek és a kortársak udvarias megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat alkalmazása. 

Rendelkezik megfelelő ismeretekkel és szókinccsel az olvasást, írásbeliséget illetően. 

Olvasás, az írott szöveg megértése 

A tanuló 

 olvasási tevékenysége motivált, érdeklődő; 

 ismeri a magyar ábécé nyomtatott kis és nagybetűit; 

 ismeri a betű-hang, fonéma-graféma megfeleltetési szabályait; 

 biztos betűfelismerési, összevonási képességgel rendelkezik; 

 ismeri olvasással kapcsolatos erősségeit, hibáit; 

 rendelkezik az olvasásra, annak folyamatára vonatkozó szókinccsel, ismeretei az 

életkornak megfelelőek; 

Biztonsággal, pontosan olvas szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori sajátosságának 

megfelelő egyszerű, rövid szövegeket 

Olvasás, az írott szöveg megértése - a szövegértő olvasás előkészítése 

A tanuló 

 használja az előzetes áttekintés, egyszerű összefoglalás, az érzékszervi képek 

alkotásának stratégiáit a megértés érdekében; 

 képes a tankönyvi egyszerűbb grafikus szervezőket felhasználni a megértés 

ellenőrzése érdekében; 

 tapasztalattal rendelkezik a folyamatos, nem folyamatos, kevert, egyéni, csoportos és 

iskolai célú szövegekkel kapcsolatban; 

A szöveg megértését bizonyítja a következő tevékenységekkel: következtetés, 

lényegkiemelés, megadott vázlat kiegészítése, tartalommondás, események összefoglalása, 

egyszerű értékelése az életkornak megfelelő szinten. 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

A tanuló 

 hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodalmi műveket; 

 képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőinek alapján (pl. 

mese, költemény, mondóka); 

 néhány verset, mondókát elmond fejből; 

 dramatikus játékokban együttműködik a társakkal 

A tanulási képesség fejlesztése 

Kötelező memoriter: A tanuló tudjon a tankönyv vers anyagából legalább 3 művet 

szöveghűen felidézni. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

A tanuló 

 ismeri, megérti rövid, egy szálon futó művek segítségével a történeteket bemutató 

művek 

 szerveződését, felépítését, az összefüggések logikáját, az ok-okozati viszonyt; 

 képes állást foglalni, érvelni alapvető erkölcsi kérdésekben; 



 meggyőződéssel képviseli a legalapvetőbb emberi értékeket; 

 meghallgatja mások érvelését is; 

 képes beleélésre, azonosulásra az életkori sajátosságainak megfelelő művek 

befogadása során; 

 dramatikus és drámajátékok segítségével képes átélni mindennapi konfliktusokat, 

azokat életkori szintjén kezelni. 

 

Vizsgakövetelmények magyar nyelvből a 3. évfolyam végén 

 

Az íráshasználat fejlesztése 

 Szósorok, mondatok írása másolással, tollbamondás után, emlékezetből és akaratlagos 

írással. 

 Az írás eszközszintű használata 

 Gazdaságos szövegelrendezés 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és helyesírása: mondatfajták, 

szavak, szófajok, 

 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, használja a szabályokat 

 felismeri, megnevezi és megfelelően jelöli a mondatfajtákat 

 toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult szófajokat; 

 a szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket 

 A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában 

is, 

 szócsoportokban, mondatban és szövegben, helyesen alkalmazza és írja a gyakorolt  

esetekben. 

 

Vizsgakövetelmények magyar irodalomból a 3. évfolyam végén 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

 értelmesen és érthetően fejezi ki gondolatait; 

 használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat; 

Olvasás, az írott szöveg megértése 

 az olvasás terén motivált, érdeklődő; 

 folyékony, automatizált olvasástechnikával rendelkezik a hangos és a néma olvasás 

területén is; 

 felismeri és javítja a hibáit; 

 felismeri és megérti azokat a különböző típusú, műfajú szövegeket, amelyekről tanult; 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

 megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

 konkrét esetekben felismeri a mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, 

több összefüggő mondattal mondja el. 

A tanulási képesség fejlesztése 

 információt keres, kezel önállóan néhány forrásból; 

 Kötelező memoriter: A tanuló tudjon a tankönyv vers anyagából legalább 3 művet 

szöveghűen felidézni.  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

 ismeri, megérti a történeteket bemutató művek szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az ok-okozati viszonyt 



 képes állást foglalni, érvelni, meggyőzni másokat alapvető erkölcsi, esztétikai 

kérdésekben 

Fogalmazási alapismeretek 

 figyel a bemutatás sorrendjére és a nyelvi eszközök használatára 

 írása jól olvasható, lendületes. 

 a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít; 

 a fogalmazás témájának megfelelő szavakat és kifejezéseket használ; 

 a tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelzi; 

Az íráshasználat fejlesztése 

 Szósorok, mondatok írása másolással, tollbamondás után, emlékezetből és akaratlagos 

írással. 

 Az írás eszközszintű használata 

 Gazdaságos szövegelrendezés 

 

Vizsgakövetelmények magyar nyelvből a 4. évfolyam végén 

 

Az íráshasználat 

 Az egyéni írás kialakítása a rendezett, tiszta és olvasható íráskép igényével. 

 Gazdaságos szövegelrendezés. 

 Az írás eszközszintű használata 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása, helyesírásuk: 

mondatfajták, szavak, szófajok 

 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, használja a szabályokat 

 felismeri, megnevezi és megfelelően jelöli a mondatfajtákat 

 toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult szófajokat; 

 a szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket 

 alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek 

 a mondatot nagybetűvel kezdi és írásjellel zárja; 

 a begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat; 

 

Vizsgakövetelmények magyar irodalomból a 4. évfolyam végén 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

 értelmesen és érthetően fejezi ki gondolatait; 

 használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat; 

 beszédstílusát beszélgető partneréhez igazítja; 

Olvasás, az írott szöveg megértése 

 folyékony, automatizált olvasástechnikával rendelkezik a hangos és a néma olvasás 

területén is; 

 felismeri és javítja a hibáit; 

 felismeri és megérti azokat a különböző típusú, műfajú szövegeket, amelyekről tanult; 

 szintetizálja, értelmezi és értékeli az életkori szintjének megfelelő szöveg információit 

és gondolatait; 

 megfelelő nyelvi tudatossággal rendelkezik; 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 



 megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

 azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

 konkrét esetekben felismeri a mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

 az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el. 

A tanulási képesség fejlesztése 

 a szövegből történő tanulás során olvasási stratégiákat használ; 

 információt keres, kezel önállóan néhány forrásból; 

 Kötelező memoriter: A tanuló tudjon a tankönyv vers anyagából legalább 3 művet 

szöveghűen felidézni. 

Fogalmazási alapismeretek 

 a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít 

 figyel a bemutatás sorrendjére és a nyelvi eszközök használatára 

 a fogalmazás témájának megfelelő szavakat és kifejezéseket használ; 

 adott vagy választott témáról 8–10 mondatos leírást készít a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával; 

 a tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Magyar nyelvtan 5. évfolyam 

 

HELYESÍRÁS: 

A tanuló képes legyen: 

a., A tanult főbb helyesírási szabályok felismerésére, alkalmazására a szövegalkotásban, az 

írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár használatára segítséggel. 

b., A helyesírási alapelvekre épülő helyesírási szabályok megismerésére, tudatosítására, azok 

fokozatos önálló alkalmazására. 

c., A szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák 

felidézésére. 

d., A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma tudatosítására. 

A SZAVAK SZERKEZETE ÉS JELENTÉSE: 

A tanuló tudja: 

a., A szavak szerkezeti elemzését egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, összetett szavak 

tagjai.  

b., Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő alkalmazását a beszélt 

és írott szövegalkotásban. 

c., A tananyagban szereplő közmondások, szólások jelentésének értelmezését, eredeti 

funkciójuk ismeretét. 

A HANGOK, KÉPZÉSÜK, KIEJTÉSÜK, KAPCSOLÓDÁSUK: 

A tanuló tudja: 

a., Nyelvi tudatosság alapját: a magyar nyelv szerkezetének ismerete; (nyelvi lépcső) a 

hangok, a szóelemek és a szavak szintjét. 

b. A kiejtés és az írás összefüggését és annak szabályszerűségeit. 

c. Elemezni a témakörhöz kapcsolódó hangokat, (betűket), a szófaji csoportok jellemző 

alaktani viselkedését. (pl. felszólító módú igealak, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, 

szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve, elválasztás..) 

 

Magyar irodalom 5. évfolyam 

NÉPMESÉK: 

A tanuló tudja jellemezni: 

a., népmeséket, műmeséket, verses és prózai formájú meséket, a mese műfaji változatait . 

b., Mesehősöket, meseformulákat. Meseírók és mesegyűjtők felsorolása egy-egy mű 

bemutatása. (magyar és világirodalmi, valamint kortárs példákkal). 

JÁNOS VITÉZ: 

A tanuló ismerje: 

a., János vitéz epikai jellemzőit, adott szempontok szerinti elemzését és minősítését (pl. tér, 

idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). 

b., Megismeri, megérti és képes jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű poétikai, 

nyelvi sajátosságainak feltárásában. 

c., Tudjon különböző közlésformájú önálló gyakorlatokat végezni. 

d., Képes legyen élménye, véleménye megosztására, magatartásformák megítélésére, 

azonosulásra erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság); memoriterek előadására. (a mű első 

fejezetének idézése) 

Líra: 

A tanuló képes legyen: 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítására. 



Annak tudatosítására, hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban; ezzel 

párhuzamosan annak megértetésére, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik. 

Olvasói tapasztalatok megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetésére. 

(A tankönyvben olvasható elemzett Petőfi Sándor illetve Arany János művek 

felhasználásával, elemzésével.) 

MOLNÁR FERENC: A PÁL UTCAI FIÚK: 

A tanuló tudja: 

a., Epikus művek jellemzőit: (szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása). 

b., A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képességhez kapcsolódó feladatok megoldására: (pl.: 

jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás). 

Tantervi követelmények összefoglalása magyar nyelv és irodalomból: 

A tanuló a helyzetnek megfelelően megfogalmazza meg, adekvátan alkalmazza a beszédet 

kísérő nem nyelvi jeleket. Képes legyen rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek 

megértésére, összefoglalására, továbbadására. 

Ismerje és alkalmazza a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes legyen 

önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, 

SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekedjen az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, 

írásra. 

Képes legyen az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szövegből az információk visszakeresése mellett újabb és újabb szövegértési 

stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. 

Képes legyen önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek 

alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismerje a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes legyen saját módszerét 

fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat aktív szókincsében is alkalmazza. 

A tanuló tudjon megnevezni három mesetípust példákkal, és fel tudjon idézni címe vagy 

részlete említésével három népdalt. Különbséget tudjon tenni a népmese és a műmese között. 

Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a 

ritmikus szöveget a prózától. Fel tudjon sorolni három-négy művet Petőfitől. El tudja 

különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. 

Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, A Pál utcai fiúk,) meg 

tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen 

és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tudjon felolvasni szövegeket. 

Részt tudjon venni számára ismert témájú vitában, és képes legyen érveket alkotni. 

Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, 

bonyodalom, tetőpont fogalmával. 

Képes legyen az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket 

feltárni. 

Képes legyen néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat. Képes legyen 

egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, megszemélyesítés, dal, 

rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. 

Képes legyen művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes legyen azonosítani erkölcsi 

értékeket és álláspontokat, megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

 

Magyar nyelv és kommunikáció 6. osztály 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 



A tanuló képes legyen alkalmazni, a helyes beszédlégzést, beszédtempót, szöveghallása jó, 

beszédértése biztos legyen. 

a. Igazodjon el a mindennapi kommunikációs helyzetekben: kapcsolatteremtés és 

kapcsolattartás. 

b. Vegyen részt aktívan a különféle kommunikációs helyzetekben. 

c. Legyen képes a tanult szövegeket szöveghűen és kifejezően tolmácsolni. 

d. Tudja és alkalmazza megfelelően a következő fogalmakat a beszédben: beszédhelyzet, 

arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, zenei eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, 

szünet). 

Alkalmazza kézírásában az írás nem nyelvi jeleit (betűforma, -nagyság, sorköz, margó 

távolság, színek, kiemelések stb.) Tudja a kézzel és a számítógéppel írt szövegek 

különbözőségeit, hasonlóságait. 

Helyesírás 

Ismerje meg a tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjait. 

a. Ismerje fel és alkalmazza tudatosan az írott szöveg megértése és szövegalkotási 

folyamatában: az önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

b. Képes legyen hibáit javítani segédeszközök használatával. 

c. Törekedjen a mindennapi írásbeli munkáiban az igényes helyesírásra 

A nyelv szerkezete 

Ismerje meg a kiejtés és az írás összefüggéseit, szabályszerűségeit. 

a. Tudja elemezni a szófaji csoportokat jellemző alaktani viselkedésük szerint. 

b. Ismerje fel a tanult alapszófajok leggyakoribb képzőit, szóalkotási módjait. 

c. Tudja összehasonlítani a magyar nyelv szerkezetét a tanult idegen nyelveke hangtani, 

szótani szerkezetével. 

d. Tudja a következő fogalmakat: alapszófaj (ige, főnév melléknév, számnév, határozószó, 

névmás igenév. 

  

Magyar irodalom 

Balladák + szövegalkotás 

a. A tanuló ismerje meg a ballada műfaji jellemzőit, sajátos szerkesztését és előadásmódját. 

b. Tudja, hogy a népköltészeti alkotások többféle változatban létezhetnek; 

c. elő tudjon adni egy népballadát (memoriter) 

d. Értelmezze Arany János: A Walesi bárdok c. balladáját (memoriter) és még egy 

népballadát. 

e. Ismerje az időmértékes verselési rendszer fogalmait: versláb, jambus, jambikus verselés, 

spondeus. A verstani fogalmakat ismerje: fél rím, belső rím, alliteráció, szórendcsere 

Monda és rege 

a. A tanuló legyen képes a már korábbról ismert megismert művek műfaji sajátosságainak 

felidézésére 

b. legyen képes felidézni a népköltészeti műfajokat 

c. ismerje meg és rendszerezze a mondatípusokat 

d. legyen képes kreatív írásokat készíteni (pl: helyi monda, keletkezéstörténet) 

e. Legyen képes Arany János: Rege a csodaszarvasról c. művének elemző bemutatására 

(részletek, memoriter is). A mondai anyag és a művészi feldolgozást tudja összevetni. 

f. Ismerje és tudja a következő fogalmakat: monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus. 

Arany János: Toldi + szövegalkotás 

a. A tanuló ismerje meg az elbeszélő költemény műfaját. 

b. Legyen képes elemezni a tér- és időviszonyokat; ismerje a cselekményt; jellemezni a 

szereplőket és minősíteni kapcsolatait a Toldi részletes feldolgozása során. 

c. Alkalmazza a kapcsolódó elméleti fogalmakat(pl. verses epika, elbeszélő költemény) 



d. legyen képes felismerni a poétikai eszközöket/szóképek, alakzatok/ a versritmust 

e. tudja előadni a memoritereket (kijelölt szövegrészletek a műből) 

f. Tudja a következő fogalmakat: előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, 

késleltetés, körülírás, felező 12-es, sormetszet 

Érzelmek, hangulatok, gondolatok 

a. A tanuló ismerjen meg az irodalmi művek segítségével néhány példát a hősies 

magatartásra. 

b. Figyelje meg, hogy a próbatételek, kalandok miként formálják a személyiséget, jellemet. 

c. Legyen képes felismerni a próbatételek, kaland, hősiesség tematika alapján is emberi 

alaphelyzeteket és irodalmi témákat, formákat; az emberi kapcsolatok sokféleségét, és a téma 

megjelenésének változatosságát korszaktól, műfajtól és formától függetlenül; fedezzen fel 

archetipikus helyzeteket bibliai, folyamatos fejlesztés célként. 

d. Tudja a kulcsfogalmakat: Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, 

vándortéma, daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter. 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – házi olvasmány 

A tanuló legyen képes: 

a. az elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak folyamatos gyakorlására; 

b. rövid érvelő szövegek készítésére; 

c. néhány, különféle típusú, a mindennapokban megjelenő írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére (meghívó, e-mail stb.) 

d. Saját hibáinak felismerésére, javítására, legyen igénye ezek kiküszöbölésére gyakorlással, 

feladatmegoldással, törekedjen készségszintjének folyamatos fejlesztésére. 

e. Tudja alkalmazni: az írásbeli kapcsolattartást, elbeszélésfajtákat,(érvelés, nézőpont, érv). 

 

Magyar nyelvtan 7. évfolyam 

 

Helyesírás: 

A tanuló képes legyen: 

a. alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés) ismeretére, alkalmazására a szövegalkotás folyamatában; és az önkontrollra és 

szövegjavításra fokozatos önállósággal. 

b. A normakövető és a normától eltérő helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezésére. 

c. A mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználatára; a szöveg 

központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak alkalmazására. 

BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE ÉS ALKOTÁSA 

TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 

A tanuló tudja: 

a. a társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciákat, tudja alkalmazni a 

kulturált véleménynyilvánítást, használja/ ismerje vitázás alapelveit. 

b. A tömegkommunikáció formáit, célját, az adott tömegkommunikációs szöveg működési 

módjait és hatásait, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetését. 

A NYELV SZERKEZETE ÉS JELENTÉSE – SZÓSZERKEZETEK ÉS 

MONDATTAN 

A tanuló tudja: 

a. a szószerkezetek típusait, fajtáit: mellérendelés, alárendelés. 

b. a szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszonyszók és 

mondatszók felismerését. 

c. a szószerkezettípusok alkotását. 

d. a fő mondatrészek szerepének és mondatbéli viszonyainak, a hozzájuk kapcsolódó 

vonzatok főbb jellemzőit. 



e. a fő mondatrészek szerepét, funkcióját és fajtáit, mondatbéli viszonyaikat, vonzatukat. 

f. a szóösszetételek típusait, jelentésük változásait, helyesírási szabályait 

 

Magyar irodalom 7. évfolyam 

KISEPIKAI ALKOTÁSOK: 

A tanuló tudja: 

a. az egyes kisepikai műfajok sajátosságait(pl. tér-, időviszonyok, előre utalás, késleltetés, 

nézőpont, szerkesztésmód, szereplők, hangnem, téma, motívumok). 

b. a kisepikai alkotásokban azonosítani, elemezni az idő- és térviszonyokat; érzékelni az 

elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést; azonosítani az előre utalásokat, 

késleltetéseket; felismerni az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet; műelemzések nyomán 

rögzíteni az egyes műfajok sajátosságait. 

NAGYEPIKAI ALKOTÁS – REGÉNYELEMZÉS 

A tanuló tudja: 

a. a nagyepikai művek jellemzőit: ( szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, fordulat, 

epizód, kitérő, késleltetés, előre utalás); szereplők rendszerét; magatartásformák értékelését. 

b. a  nagyepikai alkotás(ok)ban azonosítani, elemezni az idő- és térviszonyokat; érzékelni az 

elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést; azonosítani az előre utalásokat, 

késleltetéseket; felismerni az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet. 

c. A műelemzés nyomán rögzíteni a műfaji sajátosságokat; azonosítani az irodalom nagy 

témáit (pl. család, gyerekek és felnőttek, próbatételek, szerelem) 

LÍRAI MŰFAJOK 

A tanuló tudja: 

a. az alapvető lírai műfajok sajátosságait (pl. beszédhelyzet, megszólított; tematika, 

motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) 

b. Ismerje fel a lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján. 

EGY KORSTÍLUS – A ROMANTIKA 

A tanuló tudja: 

a. a korszak irodalmi életét (pl. folyóiratok, színházi élet, irodalmi kapcsolatok); 

b. a romantika hátterét, esztétikai elveit, törekvéseit, ábrázolásmódját, hangnemeit; a stílus 

formajegyeit; 

c. a romantika és népiesség, romantika és reformkor összefüggését; jellemző művekben 

felismerni a legjellemzőbb romantikus jegyeket, vonásokat. 

NAGYEPIKAI ALKOTÁS – EGY JÓKAI-REGÉNY ÉS A ROMANTIKUS 

KORSTÍLUS (REGÉNYELEMZÉS) 

A tanuló tudja: 

a. A nagyepikai művek jellemzőit: (szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, fordulat, 

epizód, kitérő, késleltetés, előre utalás; szereplők rendszere; magatartásformák értékelése) 

b. A tanuló egy Jókai-regényben – A kőszívű ember fiai - azonosítani, elemezni az idő- és 

térviszonyokat, az előre utalásokat, késleltetéseket, epizódokat; a szereplők kapcsolatait, a 

cselekmény elemeit; felismerni az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet; műelemzés 

nyomán rögzíteni a műfaji sajátosságokat és romantikus epika jellemzőit; a szereplők 

jellemzését. 

DRÁMAI MŰFAJOK (EGY KOMÉDIA- a tankönyvben található részlet) 

A tanuló tudja: 

a. A műnem jellemzőit (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv). 

A MÉDIA KIFEJEZŐESZKÖZEI - TÖRTÉNET ÉS ELBESZÉLÉS A 

MOZGÓKÉPEN 

A tanuló képes legyen: 



a. Helyszín- és időviszonylatok, illetve jellemek és konfliktusviszonylatok felismerésére, 

megfigyelni a médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban). 

b. Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezésére az 

életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, animáció, interjú alkalmazásával). 

c.A beállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és idő), a jelenet (nagyobb tér 

és/vagy időugrások által határolt szerkezeti egység), a fordulat és epizód fogalmának 

magyarázatára. 

 

Tantervi követelmények összefoglalása magyar nyelv és irodalomból: 

 

Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. 

A mondatfajták biztos megkülönböztetése. 

A szóalkotás gyakori módjainak fölismerése és elemzése. 

A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a központozás, a 

tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek helyesírásának, 

az egybeés külön írás elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása. 

A helyesírási kézikönyvek önálló használata. 

Információgyűjtés olvasott, hallott szövegből. 

A tanult kulcsfogalmak ismerete. 

Önálló szövegalkotás szóban és írásban a tanult műfajokban. 

A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról a saját vélemény megfogalmazása az 

érvelés szabályait követve. Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel. 

A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, 

szövegmondás. 

Rendezett, egyéni íráskép. 

Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek 

szerkezetének és jelentésének bemutatása. 

Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- 

és mellékszereplők jellemzése. 

A szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok 

összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. 

A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek felismerése, szakszerű 

megnevezése. 

Vázlat készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása. 

Információgyűjtés olvasott, hallott szövegből. 

A tanult kulcsfogalmak ismerete. 

Önálló szövegalkotás szóban és írásban a tanult műfajokban. 

A kijelölt memoriterek ismerete: Himnusz, Szózat, Petőfi: Szeptember végén 

Magyar nyelvtan 8. évfolyam 

HELYESÍRÁS: 

A tanuló képes legyen: 

a. Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés) ismeretére, alkalmazására a szövegalkotás folyamatában; és az önkontrollra és 

szövegjavításra fokozatos önállósággal. 

b. A normakövető és a normától eltérő helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezésére. 

c. A mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználatára; a szöveg 

központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak alkalmazására. 

ÖSSZETETT SZAVAK: 

A tanuló tudja: 

a. A szóösszetételek típusait, jelentésük változását, helyesírási szabályait. 



A MONDATOK FAJTÁI_- ÖSSZETETT MONDATOK: 

A tanuló tudja: 

a. Egyszerű és összetett mondat fogalmát és jellemzőit 

b. A tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat fogalmát és jellemzőit; 

c. Az alárendelő és mellérendelő mondat fogalmát és jellemzőit. 

A NYELV ÁLLANDÓSÁGA ÉS VÁLTOZÁSA 

A tanuló tudja: 

a. A nyelv állandóságát és változását különböző régi és mai szövegeken. 

b. A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezését különböző korokból származó írott 

szövegeken és irodalmi példákon. 

c. Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjét. 

d. Tudja felsorolni Magyarországon élő nemzetiségek nyelvét, nyelvhasználatát. 

e. A szókincs változását: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása. 

f. A magyar nyelv eredetét (finnugor rokonság), helyét a nyelvek között. Nyelvünk 

agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékait példákkal. 

 

Magyar irodalom 8. évfolyam 

 

KISEPIKAI ALKOTÁSOK 

A tanuló tudja: 

a. Kisepikai alkotások - prózai és verses műfajok felsorolását, főbb jellemzőit. 

(Novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, egyperces novella, komikus eposz, 

ballada - műfaji rendszerezés.) 

b. Az epikus közlésformát, valamint a verses és a prózaforma műfajmegkötő vagy műfaj-

függetlenszerepét. 

NAGYEPIKAI ALKOTÁS – REGÉNYELEMZÉS 

A tanuló tudja: 

a. Regények, regényműfaj-változatokat és főbb jellemzőit. 

b. A tankönyvben szereplő regényrészletek alapján –egy választott regényelemzés a megadott 

szempont alapján (pl. szereplők csoportosítása). 

c. A nagyepikai alkotások közlésformáit. 

LÍRAI ÉS ÁTMENETI MŰFAJOK, MŰTÍPUSOK 

A tanuló tudja: 

a. Elemezni az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei 

alapján. 

b. Értelmezni néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány 

jellegzetes típusát. 

c. Azonosítani a művek tematikáját, meghatározó motívumait; felfedez műfaji és 

tematikusmotivikus kapcsolatokat. 

d. Elemezni a zenei és ritmikai eszközök típusait. 

e. Felismerni funkciójukat, hangulati hatásukat. 

f. Elemezni a képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét. 

DRÁMAI MŰFAJOK - EGY TRAGÉDIA ÉS/VAGY EGY KOMÉDIA 

A tanuló tudja: 

a. Felismeri és elemezni a drámai műnem főbb jellemzőit, a választott alkotás műfaját közös 

és önálló olvasással, feldolgozással, műelemzéssel. 

b. Elemezni a drámai szerkezet, drámai jellem és nyelv néhány jellemzőjét. 

c. Felismerni a tragikumot/komikumot, mint műfajformáló minőséget, elemzi a műbeli 

megjelenési formáit. 



A MOZGÓKÉPI ÉS AZ ÍROTT SAJTÓ SZÖVEGEINEK RENDSZEREZÉSE 

A tanuló tudja: 

a. A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjait, kifejező eszközeit. 

b. A metafora és a metonímia felismerését. 

c. A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységeket(pl. újságíró, fotóriporter) és ezek 

feladatának főbb jellemzőit 

Tantervi követelmények összefoglalása magyar nyelv és irodalomból: 

A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések 

felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk. 

Tájékozottság és ítéletalkotás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média 

szerepének és hatásának felismerése. 

A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani, mondattani 

jelenségek fogalmi szintű megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben, a szórend és a 

jelentés összefüggésének fölismerése. 

Az összetett mondatok elemzése, típusainak felismerése. 

Mondattani nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban. 

Az idézés, a párbeszéd, a központozás helyesírása. 

A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. 

Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között. 

Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. 

A tanult kulcsfogalmak ismerete. 

Önálló szövegalkotás szóban és írásban a tanult műfajokban. 

A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések 

felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk. 

Tájékozottság és ítéletalkotás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média 

szerepének és hatásának felismerése. 

A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása, 

elmondása. 

A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus írás. 

A feldolgozott művekről, olvasmányélményekről, színházi előadásról összefoglalás készítése 

a témának, a kommunikációs alkalomnak megfelelő stílusban felelet vagy rövid írásos 

beszámoló formájában. 

A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a tanult 

szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal. 

Az olvasott művekben megjelenített emberi problémák bemutatása önálló 

véleménynyilvánítással. 

Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a XX. század első és második 

fele). 

Néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a korban. 

A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik jellemzése. 

Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. 

Színházi előadás megtekintésének élménye alapján beszámoló készítése. Részvétel az 

improvizációsjátékokban. 

Információgyűjtés olvasott, hallott szövegből. 

A tanult kulcsfogalmak ismerete. 

Önálló szövegalkotás szóban és írásban a tanult műfajokban. 

A házi feladatok és az órai munkák rendszeres elkészítése. 

A füzet, munkafüzet esztétikus, áttekinthető, rendszeres vezetése, tiszta, olvasható íráskép. 

A kijelölt memoriterek ismerete. (Ady Endre , József Attila 1-1 szabadon választott vers) 


