
Osztályzó-és javítóvizsga követelményei 3. osztály 

 

Magyar irodalom  

-Tisztán, érthetően beszélje. 

-Értse meg az egyszerű utasításokat, szóbeli közléseket. 

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

-Hang és betű biztos azonosítására legyen képes. 

-Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után, lassú folytonossággal, szöveg 

szerűen olvasson fel. 

-Segítségadással számoljon be az olvasmány tartalmáról. 

-A tankönyvi szövegnek megfelelő nehézségű olvasmányok tartalmát néma olvasás után 

értse. 

-Legyen képes a tartalomra irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feladatokat 

megoldani. 

-Fejből tudjon 3-4 verset, mondókát, közmondást elmondani. 

-Érthetően, megfelelő hangerővel monda el a memoritereket. 

-A mondat végét szünetekkel jelezze. 

-Olvasási hibáit segítségadás mellett javítsa. 

 

Magyar nyelv  

. 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  

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 

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. 

Angol 

 Beszédértés: 

  ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket 

 legyen képes megoldani a hallás utáni értés gyakorlatok szövegéhez rendelt feladatokat 

  

Beszédkészség: 

  tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű 

mondatokat ismételni és kimondani 

  tudjon egyszerű információkat adni és kérni 

  dalokat, mondókákat tudjon memoriterként is elmondani 

 

 Olvasásértés: 

  ismerje fel és értse meg a leírt szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat 



  tudjon ezekre cselekvéssel vagy szóban reagálni 

 

 Íráskészség:  

 tudjon szavakat, egyszerű mondatokat helyesen másolni 

  tudjon minta alapján egyszerű feladatokat írásban megoldani 

  tudja az angol ABC betűit diktálás után megérteni és leírni 

 

 Szókincs: 

 rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő szókinccsel 

  tudja végrehajtani a tanár szóbeli és írásbeli utasításait  

 

 

Életvitel és gyakorlat   

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

választott ünnepkörhöz kapcsolódó produktumot készíteni.  

 

Vizuális kultúra  

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.  

 

 

Etika  

Érzelmileg kötődjön a magyar kultúrához. 

Tudja, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona. 

Legyen képes tartós kapcsolatot kialakítani, törekedjen a kapcsolatok ápolására. 

 



A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső 
tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. Oda tud figyelni másokra, 
szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos 
beszélgetésbe. Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok 
ápolására, e kapcsolatokban felmerülő konfliktusok megoldására Érzelmileg kötődik a magyar 
kultúrához. Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 
hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő 
kulturális jelenségekre. Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész 
a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában. Érti, hogy a Föld 
mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak 
létre. Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő 
nézőpontból is rátekinteni. Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi 
nézőpontból értékelni. 

 

Testnevelés 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos 

végrehajtása. 

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és 

leugrás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben 

viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során. 

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

Legalább 1 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és 

taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  



A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások 

ismerete. 


