
Javító és osztályozó vizsga követelményei 5.o. 

 

Irodalom  

I. félév 

 

MESÉK 

 Ismerje a mesetípusokat és azok jellemzőit! 

- tündérmese  

- csalimese 

- láncmese 

- fabula 

- reális mese 

 Ezekre tudjon egy-egy példát mondani! 

 Ismerje a népmese és műmese közötti különbséget! 

PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ 

 Petőfi Sándor életútja 

 Petőfi Sándor: János vitéz 

- 1. fejezet memoriter 

- János vitéz cselekménye, szereplői, főbb helyszínei  

 

II. félév 

 

TÁJ, SZÜLŐFÖLD, CSALÁD, NEMZEDÉKEK 

 Arany János: Családi kör  
- 1-4. versszak memoriter 

 Biblia 
-  Ismerjen egy-egy történetet az Ó-és Újszövetségből! 
 

HŐSÖK, KALANDOK, PRÓBATÉTELEK 

 Arany János: Rege a csodaszarvasról 
- Ismerje a rege történetét! 

 
OLVASNI JÓ! 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
- Ismerje a regény cselekményét, a főbb szereplők jellemét! 

 
 
 
 
 
 

 



Nyelvtan 

I. félév 

HANG ÉS BETŰ 

 Ismerje az ábécé és betűrendbe sorolás szabályait! 

 Magánhangzók 

- Magánhangzók csoportosítása: rövid, hosszú, magas, mély 

- Illeszkedés törvénye, hangrend 

- Mássalhangzók csoportosítása: egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű, zöngés és zöngétlen 

- A mássalhangzótörvények: zöngésség szerinti részleges hasonulás, képzés helye 

szerinti részleges hasonulás, írásban jelölt és jelöletlen teljes hasonulás, összeolvadás, 

mássalhangzó-kiesés, mássalhangzó-rövidülés 

 Ismerje a szótagolás szabályait! 

 

II. félév 

A MAGYAR HELYESÍRÁS 

Helyesírási alapelvek: szóelemző írásmód, kiejtés szerinti írásmód, hagyományos 

írásmód, egyszerűsítő írásmód 

 

A SZAVAK ALAKJA ÉS SZERKEZETE 

Hangutánzó és hangulatfestő szavak, hasonló alakú szavak, ellentétes jelentésű szavak, 

egyjelentésű, többjelentésű és azonos alakú szavak, rokon értelmű szavak 

-  Ezekre tudjon példát mondani! 

 

FOGALMAZÁS 

A levél 

-  Ismerje a levélírás szabályait, képes legyen önállóan egy levél megírására! 

A leírás 

- Ismerje a leírás szabályait, egy adott témáról tudjon leírást készíteni! 

 

Matematika 

 
1. félév  

 Milliós számkörben számok írása, olvasása, rendezése, kerekítése.  

 Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.  

 Számolás kerekített értékekkel.  

 Műveleti sorrend alkalmazása. 

 Törtek értelmezése.  

 Törtek egyszerűsítése, bővítése, nagyság szerinti összehasonlítása. 

 Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása. 



 Hosszúság, tömeg, idő, űrtartalom becslése, megmérése, mértékegység-átváltások.  

 

2. félév  

 Tízezred nagyságrendig tizedestörtek írása, olvasása, ábrázolásuk számegyenesen, 

nagyság szerinti összehasonlításuk, adott nagyságrendre kerekítésük.  

 Tizedestörtek összeadása, kivonása; szorzásuk, osztásuk természetes számmal.  

 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, az adatok lejegyzése; megoldási terv 

készítése; az eredmény kielégítő becslése, meghatározása, a megoldás ellenőrzése; 

szöveges válasz megfogalmazása.  

 Téglalap, négyzet kerületének és területének kiszámítása.  

 Néhány szám, mennyiség átlagának kiszámítása. 

 

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI- ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

I. FÉLÉV  

 tananyag: tk. I.-II. fejezet 

 1. rész: írásbeli (feladatlap) 

 2. rész: szóbeli (amennyiben az írásbeli elégtelen) 

 a vizsga alapkövetelménye: 3 rajz az alábbi témákból: 

 *őskori vadászat   *tűz az őskorban   *egyiptomi piramis 

*görög isten   *római légionárius 

II. FÉLÉV  

 tananyag: tk. III.-IV. fejezet 

 1. rész: írásbeli (feladatlap) 

 2. rész: szóbeli (amennyiben az írásbeli elégtelen) 

 a vizsga alapkövetelménye: 3 rajz az alábbi témákból: 

*uradalom  *lovag   *janicsár, szpáhi   *életfa   *ősmagyar lovas harcos   *Szent Korona 

 

Természetismeret 

I. félév 

Az anyagok világa 

- az anyagok jellemzői (halmazállapot, szín, szag, oldódás), a víz tulajdonságai és 

megjelenési formái,  

- az anyagok összetétele, keverékek és ezek szétválasztása (oldás, szűrés, párologtatás, 

mágnesezés) 



- halmazállapot, a halmazállapot összefüggése a hőmérséklettel, halmazállapot 

változások (olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás) 

- a levegő összetevői, tulajdonságai, a légnyomás 

- gyors és lassú égés, az égés feltételei 

- tűzesetek megelőzése, a tűzoltás módjai 

- az oldat összetevői, természetes vizek 

Élet a kertben 

- a növényi szervek és funkciójuk 

- a virág részei (ivarlevelek, takarólevelek, lepellevél, magkezdemény, mag, megporzás) 

- a paprika, paradicsom, burgonya, fejes káposzta, vöröshagyma, sárgarépa szerveinek 

jellemzése, fogyasztott részük, kártevőik (burgonyabogár, káposztalepke, nagy 

meztelencsiga) 

- a zöldségeskert gondozása, trágyázás, ültetés, gyomnövények, földigiliszta jelentősége 

- az alma, a szilva, szőlő – mint növény – jellemzése; termésük típusa, részei; a 

gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban 

- a gyümölcsöskert és a szőlő gondozása 

- környezetkímélő gazdálkodás 

Az időjárás 

- légkör, időjárás, az időjárás elemei, a levegő felmelegedése 

- A levegő hőmérsékletének változása, napi középhőmérséklet, napi hőingás, évi 

középhőmérséklet, évi közepes hőingás 

- a víz körforgása, a csapadékfajtái  

- veszélyes időjárási helyzetek és az ezekben való helyes viselkedés szabályai 

 

II. félév 

Állatok a ház körül 

- haszonállatok, tenyésztés, az állattartás szabályai 

- a házityúk, házikacsa, sertés, szarvasmarha jellemzői (testfelépítés, kültakaró, 

táplálkozás /madaraknál csőr- és lábtípus; emlősöknél fogazat, gyomor típusa, az 

összetett gyomor részei, működése/, szaporodás), tenyésztésük célja (mi készül belőle?) 

Környezetünk ábrázolása, a térkép 

- térkép, térképfajták, méretarány, vonalas aránymérték, irány és légvonalbeli távolság 

meghatározása térkép, iránytű segítségével 

- felszínformák – alföld, dombság, hegység, völgy, medence – ábrázolásának felismerése 

a térképen 

Hazai tájakon 

- hazánk helye a Földön, hazánk nagytájai 

- a nagytájak jellemzése (tájegységei, domborzata, vízrajza, éghajlata, ásványkincsei – 

térképről!, gazdasága)  

- Fővárosunk: Budapest 

- lakóhelyünk bemutatása 

 

Angol 



Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel 
válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 
információt kiszűr.  
 

Beszédkészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  

 tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér.  
 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt 
megtalál;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 
lényegét megérti.  

Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen 
leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.  

 

Technika 

 Gyalogos közlekedés alapszabályai, a biztonságos kerékpáros közlekedés 

alapszabályai. KRESZ táblák ismerete (PL. STOP tábla, elsőbbségadás kötelező tábla, 

főútvonal tábla) 

 Az öltözködés célja és betöltött szerepe. Ruházatunkkal szemben támasztott 

követelmények. Ruházati alapanyagok ismerete.  

 Növények életfeltételei.  Növények védelme és ápolása. 

 Az élelmiszerek összetétele, alaptápanyagok ismerete. Ételkészítési eljárások. 

 

Beadandó feladatok: 

- Memóriakártya készítése KRESZ táblák alapján. (I. félév) 

- Legalább 3 ruhaterv elkészítése öltöztetőbabára (papírból). (II. félév) 



Vizuális kultúra: 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység 

során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

 Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 

 Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és 

egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 

 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját 

jelzésrendszerek kialakítása. 

 Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és 

alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység 

során. 

 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés 

pontos megfogalmazása. 

 Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

Egy minimum 5 darabból álló portfólió elkészítése/félév. 

 

 

HON- ÉS NÉPISMERET  

I.FÉLÉV ANYAGA 

 tananyag: tk. I.-II.-III. fejezet 

 1. rész: írásbeli (feladatlap) 

 2. rész: szóbeli (amennyiben az írásbeli elégtelen) 

 a vizsga alapkövetelménye 3 rajz az alábbi témákból: 

*1 nemzeti jelvény 

*családfa 

*a mi házunk 

*konyhai edények régen és ma 

*gyermekjátékok régen és ma 

*ünnepi viselet régen és ma 

II. FÉLÉV ANYAGA 

 tananyag: tk. IV.-V.-VI. fejezet 

 1. rész: írásbeli (feladatlap) 



 2. rész: szóbeli (amennyiben az írásbeli elégtelen) 

 a vizsga alapkövetelménye 3 rajz az alábbi témákból: 

*piac, vásár 

*karácsony 

*farsang 

*húsvét 

*az ’egykori’ Magyarország’ 

*”Szülőföldem szép határa” 

Informatika  
1. félév  

- Tudja a számítógépet szabályosan üzembe helyezni, és azt leállítani.  

- Tudja megnevezni és megmutatni az alapvető perifériákat.  

- Tudjon tájékozódni a Windows képernyőjén.  

- Tudja az egeret és a billentyűzetet biztonsággal használni.  

- Tudjon ismert programot indítani és azt bezárni.  

- Tudjon alkalmazást tálcára tenni, ablakot átméretezni, mozgatni.  

- Ismerje a Paint rajzolóprogram felépítését, használatát.  

- Tudjon önállóan rajzot készíteni (színezés, döntés, nyújtás, nagyítás, másolás, szöveg).  

- Tudjon dokumentumot menteni.  

- Ismerje a szöveg egységeit, a lap részeit.  

- Tudjon szöveget gépelni, a hibáit javítani.  

- Tudjon karaktert formázni, bekezdést igazítani, kijelölt szöveget elmozgatni.  

 

2. félév (Az első félév anyagán felül)  

- Ismerje a hálózat, szerver, munkaállomás, internet fogalmát.  

- Tudjon böngésző programot indítani.  

- Tudjon adott témában önállóan szöveget és képet keresni.  

- Tudjon menetrendben keresni (vonat, busz).  

- Tudja megkeresni községünk és iskolánk honlapját, és onnan információt gyűjteni.  

- Tudjon az Elektronikus könyvtárban keresni.  

- Ismerje a Comenius Logo alapvető utasításai, azzal alakzatokat tervezni.  

- Ismerje az algoritmus fogalmát, és tudjon hétköznapi algoritmusokat megfogalmazni.  

- Tudjon kódolni, dekódolni. 

 

Etika 

 
5.o. 

A tanuló képes legyen az alábbi három nagy témakörhöz tartozó fogalmak használatával 

kommunikálni, véleményt formálni. 

 I. Egészséges élet (önismeret, elégedettség cél, terv, tervezés, fejlődés, tanulás, változás 
megvalósítás, kezdeményezés, kitartás, lelkiállapot, harmónia, egészség fogalmának 
kiterjesztése, pozitív látásmód, lelkiismeret, helyes/helytelen, szabály, belső szabály, szándék, 
döntés, közömbösség, csalás, becsületesség, előnyszerzés, dilemma, hiba, vétség, bűn, 



fogyatékkal élő, fogyatékos,  korlátozott képességek, látó, látássérült, vak, elfogadás, 
megértés,   
 

II. Személyes kapcsolatok (család, családtag, rokon, szülő, gyerek, szeretet, családi szokás, szabály, 
hagyomány, konfliktus, megbeszélés, kedvenc, társ, gondoskodás, igény, felelősség, vállalás, 
ragaszkodás, hűség, kitartás, barátság, rokonszenv, ellenszenv, kapcsolat, hasonlóság, megismerkedés, 
kezdeményezés, figyelmesség, kommunikáció, udvariasság, bizalom, megbízhatóság, tisztelet, 
őszinteség, hazugság, konfliktus, harag, megbántás, jóvátétel, bocsánatkérés, kibékülés, megbocsátás) 

 

III. Közösségben (csoport, otthon, közösség, összetartás, kapcsolatok, "közöm van hozzá", 
iskola, tanulás, tudás, fejlődés, megismerés, megértés, ismeret, haza, szülőföld, nemzet, 
magyar, vallás, népcsoport, kultúra, zsidó, cigány, roma, együttélés, nemzetiség, kisebbség, 
közösség, befogadás, beilleszkedés, a beilleszkedés segítéseegyüttműködés, bizalom, 
becsületesség, csoportmunka, vezető, biztatás, szabály, szabályok megszegése, felelősség, 
büntetés, szabályalkotás, házirend, vita, parlament, konfliktus, megbántás, konfliktus 
elkerülése,  érdek védelme,közvetítés, igazságtétel, bizalom, különbség, hasonlóság, 
megismerés, idegen, kirekesztés, elfogadás, zaklatás, gúnyolás, áldozat, aranyszabály) 
 
Félévenként egy, a csoport által meghatározott témában kreatív feladat, kiselőadás, ppt 
készítése. 
 

Ének 

1.  Dalok: 

 Hej, Dunáról (8.o.) 

 Megrakják a tüzet (10.o.) 

 Érik a szőlő (12.o.) 

 Béres legény (14.o.) 

 Nincs Szentesen olyan asszony (16.o.) 

 Csipkefa (20.o.) 

 Szélről legeljetek (22.o.) 

 Madárka, madárka (28.o.) 

 Erdő, erdő, de magos a teteje (32.o.) 

 Erdő, erdő, erdő (34.o.) 

 Megyen már a hajnalcsillag (36.o.) 

 Este van már (38.o.) 

2. Népdalstílusok jellemzői (Tk.: 44.o.) 

 - régi stílus 

 - új stílus 

 

3. Magyar történeti énekek (Tk.: 62-65.o.) 

 

- Egri históriának summája 



- Klapka induló 

 

4. Hangszeres zene és tánczene 

 

- Ungaresca – Magyar tánc (70.o.) 

- menüett és szvit (74-75.o.) 

- versenymű (80.o.) 

 

Félévi vizsgára: 6 dal + 2. és 3. téma 

Év végi vizsgára: 6 dal + 2. és 4. téma 

 

Testnevelés 

 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas 

mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású 

végrehajtása. 

810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési 

játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására és 

tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok 

felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

Torna jellegű feladatok  



A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban – szükség 

esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő 

magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

Az alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére is. 

 

 

Értékelés 

 

- 1 -   24% -  elégtelen 

- 25 –  39% -  elégséges 

- 40 –  59% -  közepes 

- 60 –  79% -  jó 

- 80 – 100% - jeles. 

 


