
Osztályozó és javító vizsga követelményei 1. osztály  

 

Magyar nyelv és irodalom 

Olvasás  

I. félév  

- A betű és a hang különbségének felismerése.  

- A tanult kis- és nagybetű biztonságos egyeztetése (jó ütemű betű összeolvasás, három 
hang összevonása)  

- Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat, szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, 
helyes idő-tartammal ejteni.  

- Szavak szótagra bontása, szótagok megkeresése képekben, képek nevének hangokra 
bontása, szótagokra bontott szavak, szópiramisok olvasása, mondatok olvasása, 
kiegészítése képekkel  

- Tudjon 3-4 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről.  

- Csoportosítsa az olvasott mesék gyakran előforduló szereplőit (emberek, állatok).  

- Fejből tudjon 3-4 verset (2-3 mondókát), nyelvtörőt, találós kérdést  

II. félév  

- Olvasson a tanuló némán szókincsének megfelelő 10 soros szöveget  

- Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal 
szövegszerűen olvas fel. A mondat végét szünettel jelzi. Olvasási hibáit segítségadás 
mellett javítja.  

- Önállóan oldja meg a szövegekhez kapcsolódó – ismert típusú – szóbeli és írásbeli 
feladatokat  

- Önállóan tudjon címszavakat keresni a gyermeklexikonban.  

- Tudakozódásra tudjon rövid választ adni, tudjon 4-5 mondatos szöveget alkotni 
eseményt ábrázoló képről, képsorról.  

- Fejből tudjon (5-6) verset, (8) mondókát, nyelvtörőt, találós kérdést, érthetően, 
megfelelő hangerővel. 

Írás  

I. félév  

- Biztosan tájékozódjon a tanuló a vonalrendszerben (sorkezdés) ismerje és tudja alakítani 
a tanult kisbetűket, két szótagú szavak tollbamondása  

    -  Mondat másolása írottról, nyomtatottról, mondat-kiegészítés emlékezetből  

 



II. félév  

- Az írás során a betűket szabályos vonal-vezetéssel alakítsa és kapcsolja.  

- Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként, írástechnikai hibát 
ne kövessen el.  

- A mondatkezdő nagybetűk és mondatzáró írásjelek biztonságos használata  

  

Matematika  

I. félév  

- Mennyiségviszonyok felismerése, a kisebb, nagyobb, egyenlő jel használata  

- Biztos számfogalom a 10-es számkörben  

- Egyjegyű szám fogalmának ismerete  

- Számtulajdonságok ismerete 10-es számkörben (páros, páratlan, egyjegyű, többjegyű, 
számszomszédok)  

- A számok csökkenő és növekvő sorrendbe való sorolása (számok sorba rendezése)   

- Sorszám helyes használata szóban  

- Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése adott szabály szerint  

- Számok bontása eszközzel, annak leolvasása   

- Fejben számolás 10-es számkörben  

- Összeadás, kivonás 10-es számkörben  

- Egyszerű összefüggések megfogalmazása szóban  

-   Egyszerű szöveges feladat értelmezése  

II. félév  

- Számfogalom kialakulása 20-as számkörben  

- Kétjegyű szám fogalmának ismerete  

- Sorszám helyes használata 20-as számkörben  

- Összeg és különbség ismerete 20-as számkörben  

- Fejben számolás 20-as számkörben  

- Összeadás, kivonás 20-as számkörben  

- Egyszerű összefüggések lejegyzése relációs jelek alkalmazásával  

- Szöveges feladat összefüggéseinek lejegyzése számokkal, művelettel  

- Növekvő és csökkenő sorozatok képzése adott szabály alapján  



Alakzatok csoportosítása megadott tulajdonságok alapján  

- Igaz, hamis állítások eldöntése a tanult alakzatokról  

- A méter, kilogramm, liter egységek használata szám és egyszerű szöveges feladatokban  

- A római számok ismerete 1-20-ig  

- Az évszak, hónap, hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása  

  

Környezetismeret  

I. félév  

- Az egészséges életmód fontossága, alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása - 
Öltözködjön az időjárásnak megfelelően.   

- Tudják, hogy az edzettség és a tisztaság ellenállóbbá tesz a betegségekkel szemben.  

- Alapvető tájékozódás az iskolában.  

- Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, 
ismerje azok elkerülési módját. Tudja útba igazítani az idegent a lakóhelyén.  

- Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. Ismerje lakóhelyének nevét, címét.  

II. félév  

- Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján - 
Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről.  

- Használja helyesen a napszakok nevét, sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes 
sorrendben.   

- Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Tudja az évszakoknak megfelelő 
időjáráshoz való alkalmazkodást.  

- Ismerjen fel néhány a környezetében leggyakrabban előforduló növényt és állatot.   

- Ismerje a természetvédelem fontosságát.   

  

Rajz és vizuális kultúra  

I. félév  

- Az életkorának megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.  

- Élményeit szabadon megjeleníti a síkban.  

- Szívesen alkot életkorának megfelelő szinten.  

- Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket tanítói segítséggel.  

Megérti közvetlen környezete információs jeleit.  



- El tud készíteni egyszerű tárgyakat minta közvetítésével.  

- Tud rajzolni, színezni, festeni. Agyagból, gyurmából mintázni. Az ollót és a ragasztót 
célszerűen használja.  

- Környezettudatosság, újrahasznosítás lehetőségének figyelembevételével választja ki az 
anyagot az alkotáshoz.  

- II. félév  

- Munkái esztétikusak és kreatívak.  

- Élményeit, érzelmeit kifejező alkotásra törekedjen térben és síkban. 
- Tudjon felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket önállóan.  
- El tud készíteni egyszerű tárgyakat saját elképzelései alapján.  

- A tanult technikákat gyakorlottan alkalmazza.  

- Sikeresen próbálkozik egyéb anyagokkal, eszközökkel, technikákkal.  

  

Technika és életvitel 
 I. félév  

- Ismeri a képlékeny anyagok (agyag, gyurma) lényeges tulajdonságait.  

- Önállóan tudja a papírt darabolni, hajtogatni, alakítani.  

- Tud gyurmát formázni.  

- Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabokat esztétikusan elkészíteni.  

II. félév  

- Az eszközöket céljuknak és rendeltetésüknek megfelelően, biztonságosan használja.   

- Legyen képes egyéni elképzelés alapján dolgozni.  

- Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére.  

  

Ének- zene  

I. félév  

- Hibátlanul el tudja mondani a tanult népi mondókákat, énekelni a tanult népdalokat.   

- A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.   

- Felismeri a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi 
énekhangszínek) és hangszereket (zongora, fuvola, hegedű, dob). Felismeri a különböző 
hangulatokat.  

- Meg tudja különböztetni a mérőt a ritmustól . 
 



II. félév  
- A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, 

ütemhangsúly, kettes ütem, negyed és szünet jele, páros nyolcad jele, ütemvonal, 
záróvonal, ismétlőjel) pontos alkalmazása.  

- Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (lá-szó-mi).   

- Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.  

- Rendezett füzetvezetés, pontos kottázás.  

 

 

Testnevelés  

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

labdát gurítani, vezetni, feldobni, elkapni. 

Gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, 

ugrás, dobás stb.) elfogadható végrehajtása. 

Ugrálókötél gyakorlatok végrehajtása állóhelyben és haladással. 

Gurulóátfordulások előre-hátra. 

Etika  

 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, 

tisztában legyen legfontosabb személyi adataival. 

Lássa át társas viszonyainak alapvető rendszerét. 

Beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás alapvető szabályait. 

 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, 

tisztában van legfontosabb személyi adataival. Átlátja társas viszonyainak alapvető 

szerkezetét. A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi a 

szeretetkapcsolatok fontosságát. Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a 

közösségek életében. Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában 

nyilvánítsa ki. Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért. Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, 

mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. Tisztában van vele és érzelmileg is képes 

felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint 

ő. Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  

 

 



Ének  

Dalok (Tankönyv: „Első daloskönyvem”) 

- Tüzet viszek 

- Esik az eső 

- Kék selyemkendő 

- Szólj síp, szólj! 

- Én kis kertet kerteltem 

- Ég a gyertya, ég 

- Hinta-palinta 

- Süss fel, nap 

- Cicuskám, kelj fel 

- Körtéfa 

- Csip-csip csóka 

- Kis kacsa fürdik 

- Iglice, szívem 

- Éliás, Tóbiás 

- Aki nem lép egyszerre 

- Hold-hold, fényeslánc 

- Hová mégy, te 

- Fehér liliomszál 

- Recse, recse, pogácsa 

- Kis kece lányom 

 

Félévkor: 10 dal; ritmus visszatapsolás, felismerés – tá-titi-szün ritmusértékekkel. 

Év végén: 10 dal; ritmus visszatapsolás, felismerés – tá-titi-szün ritmusértékekkel. 

 


