
Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként 

1. évfolyam: 

Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam: 

Irodalom 1. évfolyam: 

 Tisztán, érthetően beszéljen. 

 Értse meg az egyszerű utasításokat és szóbeli közléseket.  

 Alkalmazza a köszönés, a kérés és a megköszönés tanult nyelvi fordulatait.  

 Hang és betű biztos azonosítására legyen képes.  

 Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal, 

szövegszerűen olvasson fel.  

 Segítségadással számoljon be olvasmányai tartalmáról, olvasásélményeiről. 

 A tankönyvi szövegeknek megfelelő nehézségű olvasmányok tartalmát néma olvasás 

útján értse.  

 Legyen képes a tartalomra irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feladatokat 

megoldani.  

 Fejből tudjon (öt-hat) verset (Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Weöres Sándor egy 

költeménye), (két-három) mondókát, nyelvtörőt, találós kérdést. 

 Érthetően, megfelelő hangerővel mondja el a memoritereket. 

 A mondat végét szünettel jelezze.  

 Olvasási hibáit segítségadás mellett javítsa. 

 

Magyar nyelv 1. évfolyam: 

 Ismerje és nevezze meg a betűelemeket. 

 Ismerje és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait.  

 Rövid szavakat, szókapcsolatokat és mondatokat másoljon nyomtatott mintáról is. 

 Tollbamondás után írjon rövid 2-3 szavas mondatokat és rövid (6 betűnél nem 

hosszabb) szavakat. 

 Jelölje a mondatkezdést és mondazárást.  

 Ismerje az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját. 

 Tapasztalati alapon tudja megkülönböztetni a szöveget, a mondatot, a szót, szótagot, 

hangot és betűt.  

 A szavakat tudja szótagokra bontani. 

 

Matematika 1. évfolyam: 

Irányok felismerése térben és füzetben: jobb, bal,le, fel stb. Relációk: több, kevesebb, ugyanannyi. 

Számfogalom a 20-as számkörben; biztos számlálás. Számok írása, olvasása. Páros és páratlan számok 

felismerése . A számszomszédok ismerete. Számok elhelyezése a számegyenesen. Növekvő és 



csökkenő számsorozatok képzése adott szabály szerint. Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, 

megfogalmazása szóban. Kéttagú összeg- és különbségalakok ismerete húszas számkörben. 

Összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyzés számokkal. 

Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékenységgel. Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, 

művelettel. Megoldási terv készítése, kiszámítás. Válasz a feladat kérdésére. Egyszerű geometriai 

formák megnevezése: kör, négyszög, háromszög. 

Környezetismeret 1. évfolyam: 

Az irányok pontos használata. Az évszakok, hónapok nevének pontos használata. Az évszakok 

jellemzői. Az évszakok jellemzőinek elmondása szóban. A napszakok nevének helyes használata. A 

mindennapi használati tárgyak anyagának felismerése, megnevezése. A víz és a levegő megismert 

tulajdonságainak felsorolása.  A testrészek megnevezése.  Néhány, a környezetben előforduló növény 

felismerése, megnevezése. Néhány, a környezetben előforduló állat felismerése, megnevezése, 

jellemzése. A leggyakrabban fogyasztott zöldség- és gyümölcsfélék felismerése, megnevezése. 

Életvitel és gyakorlat 1. évfolyam: 

Az eszközöket tudja használni. Ismerje fel személyes használati tárgyainak anyagát. A 

munkafolyamatotokat tudja elmondani. Tudjon gyurmát formázni, papírt hajtogatni és csomót kötni. 

Testnevelés 1. évfolyam: 

Egy- és kétkezes dobások pontos végrehajtása. Célba dobás 4-5 m-es távolságra. Tudjon labdát 

gurítani, vezetni, feldobni, elkapni. 

Vizuális kultúra 1. évfolyam: 

 

Készítsen el egy egyszerű ablakdíszt hajtogatással, nyírással. 

Megkezdett rajzot adott szempontsor szerint fejezzen be. A kép kiegészítése festéssel, színezéssel 

(zsírkréta, színes ceruza) történhet. 

Fantáziakép készítése: mese, vagy vers illusztráció. 

Meseillusztráció készítése hallott (tanító által bemutatott) mese alapján. 

 

 

 

  



2. évfolyam osztályozó vizsga követelményei: 

Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam: 

Irodalom 2. évfolyam: 

 Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. 

 A mondat végét és a vesszőt érzékeltesse. 

 Az olvasott szöveg témáját, szereplőit, főbb eseményeit nevezze meg. 

 Segítséggel emelje ki az olvasottak lényegét. 

 A szöveg használatával oldja meg a szövegértést vizsgáló egyszerű feladatokat. 

 Legyen képes két-három összefüggő mondat alkotására képek, képsorok alapján, adott 

vagy választott témáról nevelői segítséggel, kérdések alapján. 

 Követhetően számoljon be olvasmányai tartalmáról. 

 Legyen képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőjük alapján 

(mese, költemény, mondóka, találós kérdés). 

 Szöveghűen idézze fel a következő szépirodalmi müveket: Petőfi Sándor: Anyám 

tyúkja; József Attila: Altató; Tamkó Sirató Károly egy verse, Weöres Sándor két 

költeménye; kortárs magyar lírikusok műveiből néhány alkotás. 

 

Magyar nyelv 2. évfolyam: 

 Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat: hang, betű, szó, mondat, 

szótag, szótő és toldalék, mondatfajták. 

 Sorolja fel az ábécé hangjait. 

 Használja a betűrendet gyakorlati feladatokban. 

 Alkalmazza a begyakorolt szókészlet körében a helyesírási szabályokat: 

- időtartam jelölése 

- kiejtéstől eltérő hang-kapcsolatok. 

 Jelölje helyesen a j hangot 10-20 begyakorolt szóban. 

 Válassza el helyesen az egyszerű szavakat. 

 Másoláskor ne vétsen hibát. 

 Ismerje fel a beszélői szándékot a kijelentő és kérdő mondatokban. 

 Jelölje a mondatkezdést és mondatzárást. 

 Írása legyen rendezett és olvasható. 

 

 
Matematika 2. évfolyam: 

A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. Biztos számfogalom a 

100-as számkörben. Számolási készségek, számolási eljárások alkalmazása. Sorozatok 

folytatása. Műveletvégzés:bontás, összeadás, kivonás, pótlás a 100-as számkörben. A szorzó-

és bennfoglaló táblák ismerete, alkalmazása. Szöveges feladatok megoldása a tanult 



algoritmus alapján. A tanult geometriai fogalmak, tulajdonságok megnevezése. 

Mennyiségfogalmak ismerete 100-as számkörben. 
 

Környezetismeret 2. évfolyam: 

Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni. Ismerje fel a tanult jelenségeket 

rajzról, képről. Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint. Használja helyesen a 

napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az 

évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel 

jellemző jegyeit. Tájékozódjon jól saját testén. Ismerje és használja a helyet, helyzetet jelentő 

kifejezéseket. 

Életvitel és gyakorlat 2. évfolyam: 

Az eszközöket tudja használni. Képes legyen kiválasztani önállóan a megismert anyagok közül 

tulajdonságaik alapján az anyagot; alakítani, szerelni, tárgyat készíteni. 

Testnevelés 2. évfolyam: 

A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, 

dobás, stb.) elfogadható végrehajtása. 

 

 

Vizuális kultúra 2. évfolyam  

 

Készítsen el egy egyszerű tárgyat, díszt hajtogatással, nyírással. 

Megkezdett rajzot megadott szempontok szerint, többféle megoldással tudjon befejezni. A kép 

kiegészítése festéssel, színezéssel (zsírkréta, színes ceruza) történhet. 
Adott témáról (mese, vers), korának megfelelő, felismerhető, személyes én kifejező alkotás készítése. 

Saját élmény alapján mesefilmről kép készítése. 

 

  



3. évfolyam osztályozó vizsga követelményei: 

 

Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: 

  

Irodalom 3. évfolyam:  

 

 Ismert tartalmú szöveg olvasásánál törekedjen a folyamatos olvasásra, de legalább 

szólamosan olvasson fel felkészülés után.  

 Az életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt néma olvasás útján 

értse meg, és bizonyítsa azt szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával. 

 Ismerje fel, és értse meg azokat a különböző típusú, műfajú szövegeket, amelyekről 

tanult (elbeszélés, ismeretközlő szöveg). 

 Nevezze meg olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket. Azonosítsa a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és 

végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

 Konkrét esetekben ismerje fel a mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket. 

 Legyen képes az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több 

összefüggő mondattal elmondani - esetleg tanítói segítséggel. 

 Legyen képes szöveghűen felidézni a következő szépirodalmi műveket: 

József Attila: Betlehemi királyok, Petőfi Sándor: Füstbe ment terv, illetve kortárs 

magyar lírikusok műveiből néhány alkotás; részletek Kölcsey Ferenc: Hymnus; 

Vörösmarty Mihály: Szózat című művéből.  

 Tudjon (5-6 mondatos) elbeszélést írni (képsor alapján), a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával (címadás, mondatok közti tartalmi kapcsolat, bekezdések). 

 Legyen képes a tanító útmutatásai alapján kijavítani fogalmazási és helyesírási hibáit. 

 

 

 Magyar nyelv 3. évfolyam: 

 

 Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

 Írástempója lendületes legyen, írástechnikai hibát ne kövessen el. 

 Képes legyen felismerni, megnevezni és megfelelően jelölni a mondatfajtákat. 

 Toldalékos formájukban, szövegben is ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat 

(főnév, ige, melléknév). 

 Legyen képes a szövegkörnyezetnek megfelelően használni az igeidőket és az 

igekötőket.  

 Alkalmazza helyesen a szabályokat a tulajdonnevek, a ragos főnevek és a fokozott 

melléknevek írásakor. 

 Jelölje helyesen a hangok hosszúságát a begyakorolt szókészlet körében.  

 Legyen biztos a kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak helyesírásában.  

 Tudja a j hang helyes jelölését a begyakorolt szókészletben. 

 Legyen képes az elválasztás szabályainak alkalmazására egyszerű szavak írásakor.  

 A mondatot nagybetűvel kezdje és mondatvégi írásjellel zárja. 

 Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén önállóan vagy tanítói 

segítséggel javítsa.  
 



Matematika 3. évfolyam: 

 

Számok írása, olvasása 1000-ig. Nagyságviszonyok jelölése. Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. Egyszerű sorozatok folytatása. Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása  

írásban, az eredmények ellenőrzése. Egyszerű nyitott mondatok kiegészítése igazzá, hamissá. 

Különböző mértékegységek alkalmazása, egyszerű átváltások alkalmazása. Szöveges 

feladatok megoldása a tanult algoritmus alapján. Testek és síkidomok rövid jellemzése. A 

biztos, lehetetlen, lehetséges szavak mögötti tartalom megértése. 

Környezetismeret 3. évfolyam: 

A tanult növények és állatok jellemző tulajdonsága. Olvadás és az oldódás közti  különbségek , 

halmazállapot változások. Az égés feltételeinek ismerete. Az emberi test  felépítésének  ismerete , 

testrészek megnevezése. Ismerje a fő világtájakat, jelölje a lap megfelelő pontján. Ismerje hazánk 

nevét, fővárosát , nagyobb folyóink nevét ,nemzeti jelképeinket .  

Életvitel és gyakorlat 3. évfolyam: 

Megfelelő jártassággal bánjon az ollóval, tűvel, ragasztóval, késsel. Önállóan legyen képes a választott 

ünnepkörhöz kapcsolódó produktumot készíteni. 

Testnevelés 3. évfolyam: 

Törekedjen a gimnasztikai feladatok fegyelmezett végrehajtására. A futás, az ugrás és a dobás 

feladatokat elfogadhatóan hajtsa végre. Tudjon adott számú támasz-, függő-, és egyensúlygyakorlatot 

végrehajtani. 

 

Vizuális kultúra 3. évfolyam  

 

Konstruáló munkájával- annak szabályainak betartásával- készítsen el egy a rendeltetésének 

megfelelő tárgyat. (pl. álarc) 

Modell alapján kompozíció, virágcsendélet (festmény, rajz) készítése. A takarás fogalmának 

érzékeltetése. 

Vetített gyermekirodalmi alkotás részletéből (pl.A kis bicebóca) rajz készítése. 

Szóbeli: Képes legyen 2 szobrot és 2 festményt felismerni. Önállóan beszéljen róluk 1 percet. 

 

 

  



4. évfolyam osztályozó vizsga követelményei: 

Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: 

Irodalom 4. évfolyam: 

 Értelmesen és érthetően fejezze ki gondolatait. 

 Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. 

 Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert szöveget. 

 Életkorának megfelelő terjedelmű szöveget értsen meg néma olvasás útján, és 

bizonyítsa a megértést egyszerű szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával. 

 Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

 Mondja el az olvasottak tartalmát.  

 Nevezze meg olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket. 

 Azonosítsa a történet idejét és helyszínét, a cselekmény kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét 

 Tudjon mese, történet eseményével, szereplőivel kapcsolatban kérdést 

megfogalmazni, összefüggően 5-6 mondatot alkotni élményeiről. 

 Szöveghűen idézze fel a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: 

népdalszövegek, József Attila: Mama; részletek Kölcsey Ferenc: Himnusz 2 versszak; 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal; Petőfi Sándor: Tisza 3 versszak; illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány alkotás. 

 Legyen képes felidézni történelmünk és kultúránk néhány kiemelkedő alakját, és 

tudjon hozzájuk rendelni néhány fontos jellemzőt. 

 Adott vagy választott témáról 6-8 mondatos fogalmazást készítsen a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Magyar nyelv 4. évfolyam: 

 Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

 Ismerje fel és megfelelően jelölje a mondatfajtákat. 

 Ismerje fel a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, névutó, 

személyes névmás, kérdő névmás) és nevezze meg azokat szövegben is. 

 Megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket. 

 A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat 

(tulajdonnevek fajtái, keltezés helyesírása egyféleképpen, j hang jelölése). 

 Ne ejtsen mondatkezdési, mondatzárási, elválasztási hibát, általában kevés hibát 

vétsen.. 

 Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

 Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. 

 

Matematika 4. évfolyam: 



Számfogalom bővítése 10000-ig. Alaki, helyi, valódi érték. Szóbeli és írásbeli műveletek biztonságos 

értelmezése és megoldása. A zárójel használata, műveleti sorrend.. Szöveges feladatok megoldása a 

tanult algoritmus alapján. Számsorozatok folytatása. Testek, síkidomok felismerése, csoportosítása. 

Mértékegységek ismerete, átváltások szabvány mértékegységekkel. Kerület és terület kiszámítása 

oldalak adataiból. 

Környezetismeret 4. évfolyam: 

Tudjon a megismert élőhelyeket és élőlényeket a megadott szempontok szerint csoportosítani. Ismerje 

az élőlények, élettelen dolgok általános jellemzőit. Tudjon jellemezni emlőst, madarat, rovart. Ismerje 

a térképen való tájékozódás alapjait.  Ismerje hazánkat, fővárosát, tájait, megyéit, szomszédos 

országokat. Ismerje az egészséges életmód fő összetevőit. 

Életvitel és gyakorlat 4. évfolyam: 

Mérés centiméter pontossággal. Alaprajz, nézetrajz és tárgy megfeleltetése. Egyszerű tárgyak 

készítése, kipróbálása. A gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete. 

Testnevelés 4. évfolyam: 

Rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Mászás kötélen 2-3 fogással. A futás, az ugrás és a dobás 

feladatok elfogadható végrehajtása. A támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok teljesítése. 

 

Vizuális kultúra 4. évfolyam  

 

Meseillusztráció, vagy adott téma ábrázolása során emberi mozgásforma megjelenítése (rajzon, 

festményen). 

Készítsen el önállóan, modell alapján egy tárgyat. (pl.: báb) 

Vetített gyermekirodalmi alkotás részletéből (pl.: Tenkes kapitánya) rajz készítése. 

Szóbeli: Képes legyen 3 szobrot és 3 festményt felismerni. Önállóan beszéljen róluk 1-2 percet. 

 

 

 


