
Javító és osztályozó vizsga követelmények 8. o. 

Irodalom  

I. félév 

A SZÁZADFORDULÓTÓL AZ EZREDFORDULÓIG 

 Ismerje a klasszikus modernség stílusirányzatait! 

- impresszionizmus 

- szecesszió 

- szimbolizmus 

 Ady Endre: A magyar Ugaron – memoriter 

A NYUGAT ÍRÓI 

 A Nyugat indulása, célja, szerkesztői, nemzedékei 

 Ady Endre életútja 

 Ady Endre: A föl-földobott kő – memoriter 

 Ady Endre szerelmi lírája, verselemzések 

- Lédával a bálban 

- Őrizem a szemed 

 Móricz Zsigmond életútja 

 Móricz Zsigmond: A hét krajcár 

- Ismertesse a novella cselekményét, szereplőit! 

 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

- Ismertesse a regény cselekményét, jellemezze a főszereplőt! 

 Babits Mihály életútja 

 Babits Mihály: A csengettyűsfiú – verselemzés 

 Juhász Gyula életútja 

 Juhász Gyula: Milyen volt – memoriter 

 

II. félév 

 

ÍRÓK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

 

 József Attila életútja 

 József Attila: Tiszta szívvel – memoriter 

 Radnóti Miklós pályaképe 

 Radnóti Miklós: Nem tudhatom – verselemzés, memoriter 

ÚJABB IRODALMUNK 

 Ismertesse egy szabadon választott költő/író életútját! 

- Illyés Gyula 

- Örkény István 

- Weöres Sándor 



- Pilinszky János 

- Nagy László 

 

DRÁMÁK 

 

 Ismerje a dráma műfajait! Egy-egy példával! 

Nyelvtan 

I. félév 

AZ ÖSSZETETT MONDAT 

 Az összetett mondat fogalma, jellemzői 

 A mellérendelő összetett mondat 

- Fajtái: kapcsolatos, ellentétes, következtető, magyarázó, választó 

- Ismerje a mellérendelő mondat jellemző kötőszavait!  

- Tudjon mellérendelő összetett mondatot elemezni és ábrázolni! 

 Az alárendelő összetett mondat 

- Fajtái: alanyi, állítmányi, tárgyi, határozói, jelzői,  

- Tudjon alárendelő összetett mondatot elemezni és ábrázolni! 

 Írásjelek 

- Ismerje az írásjeleket, s azok használatát az összetett mondatokban! 

 

II. félév 

ÁLLANDÓ ÉS VÁLTOZÓ ANYANYELVÜNK 

 A magyar nyelv eredete 

 A nyelvtípusok jellemzői 

 A magyar szókincs: tükörszavak, jövevényszavak, idegen szavak 

A SZÓALKOTÁS 

 A szóösszetételek típusai 

 Az alárendelő szóösszetételek és helyesírásuk 

 A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk 

 A szóképzés 

FOGALMAZÁS 

 Önéletrajz 

- Ismerje az önéletrajz részeit, felépítését! 

- Képes legyen önállóan önéletrajzot írni! 

 

 



Biológia  

I. félév 
- Az emberi testet alkotó szerveződési szintek megnevezése 
- A sejthártya, sejtplazma, sejtmag - jellemzőik, szerepük a sejt működésében 
- Hámszövetek, kötő-és támasztószövetek, izomszövetek (jellemzőik, előfordulásuk a 
szervezetben) 
- A bőr felépítése, működése, bőrünk egészsége 
- Mozgásszervrendszerünk felépítése, működése, egészsége, A koponya, a törzs és a 
függesztőövek és végtagok csontjai !!! 
- A tápanyagok és a vitaminok (mihez szükséges, milyen élelmiszerek tartalmazzák) 
- A tápcsatorna felépítése, működése, egészsége 

 
II. félév 
- A légzés szervrendszerének felépítése, működése, egészsége 

- A vér (a vérplazma és a sejtes elemek jellemzői, feladata) 

- A keringési rendszer felépítése, működése, egészsége 

- A kiválasztó szervrendszer felépítése, működése, egészsége 

- Az idegsejt felépítése és működése 

- A központi idegrendszer felépítése, működése, egészsége 

- A feltétlen és a feltételes reflex 

- Érzékszervek: A szem és a fül felépítése, működése 

- Az ember szaporodása (hímivarsejt-petesejt jellemzői; férfi és női nemi szervek felépítése, 

működése, egészsége) 

- Az ember egyedfejlődése (a méhen belüli és a méhen kívüli fejlődés szakaszai, jellemzői) 

 

 Kémia 
 
I. félév 
- Kovalens kötés, az elemmolekulák /hidrogén, klór, oxigén, nitrogén/ és a 
vegyületmolekulák /hidrogén-klorid, víz, ammónia, szén-dioxid/- fizikai és kémiai 
tulajdonságok, képlet 
- Ionkötés, ionrács, az ionvegyületek képlete 
- A fémes kötés, fémrács, a fémek általános jellemzői 
- Egyszerű, anyagmennyiséggel kapcsolatos számítások 
- A redoxireakció (oxidáció, redukció, oxidálószer, redukálószer fogalma) 
- A sav-bázis reakció (sav, bázis, lúg, pH, indikátor , közömbösítés fogalma) 
- Kémia a természetben (hidrogén, oxigén, szén, gyémánt, grafit, víz, szén-monoxid, szén-
dioxid, szénsav)*

 
II. félév 
- Kémia az iparban (klór, kén, nitrogén, foszfor, sósav, kénsav, salétromsav, vas,  
alumínium)*; vas-, acél-, alumíniumgyártás; a kalcium és vegyületei; műanyagok; 
energiaforrások) 
- Szerves kémia (metán, metil-alkohol, etil-alkohol, ecetsav; szénhidrátok, fehérjék, zsírok és 



olajok) 
- Kémia a háztartásban (mosószerek, kémia a konyhában /tartósítók, térfogatnövelők stb./, 
hulladékkezelés, újrahasznosítás) 
*fizikai és kémiai tulajdonságok, felhasználás, képlet 
 

 

 

Matematika  

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások 

tagadása. 
 Műveletek egész számokkal, törtekkel, tizedes törtekkel, előjeles számokkal. 

 A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása. 

 Hatványozás , hatványozás azonosságai. 

 Számok prímtényezőre bontása. 

 Két szám legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse. 

 Algebrai kifejezések összevonása, helyettesítési érték kiszámítása. 

 Zárójelbontás, kiemelés. 

 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből 

vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása feladatmegoldás során. 

 Lineáris függvény ábrázolása, jellemzése. 

 A  geometriai ismeretek segítségével pontos szerkesztések elvégzése. 

 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak (háromszögek, négyszögek belső és 

külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), 

alkalmazása a feladatok megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztés 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) 

térfogatképleteinek alkalmazása mindennapjainkban előforduló testek térfogatának, 

űrmértékének megadása. 

 Névvel megadott síkidom megrajzolása, kerület- terület képletének megadása. 

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás. 

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI- ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

1. félév 

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



 1. rész: írásbeli (feladatlap) 

 2. rész: szóbeli (amennyiben az írásbeli elégtelen) 

 a vizsga alapkövetelménye 3 házi dolgozat: 

1. „A határon túli magyarság helyzete 1945 után” címmel, melynek alapja a tk. 9. 

leckéje 

2. „Az ’50-es évek áldozatai” címmel, melynek alapja a tk. 58.-60. oldalán található 

olvasmányok 

3. „Tudományok, művészetek, oktatás a XX. század ’60-as-’70-es éveiben” címmel, 

melynek alapja a tk. 18. leckéje 

2. félév 

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

 1. rész: írásbeli (feladatlap) 

 2. rész: szóbeli (amennyiben az írásbeli elégtelen) 

 a vizsga alapkövetelménye 3 házi dolgozat: 

1. „Élet a legvidámabb barakkban” címmel, melynek alapja a tk. 125.-132. oldalán 

található olvasmányok 

2. „A határon túli magyarság helyzete a rendszerváltás után” címmel, melynek alapja a 

tk.30. leckéje 

3. „Én és az internet” címmel, melynek alapja a tk. 202.-212. oldalain található leckék, 

olvasmányok 

Angol 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 
eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos 
információt kiszűr; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét 
megérti;  

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben 
képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 



 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 
rendezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket feltesz,  

 eseményeket elmesél;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 egyszerű párbeszédben részt vesz;  

 fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 
 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos 
információt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét 
megérti; 

 egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 
megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 
kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a 
lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.  

 
Íráskészség 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas 
szöveget ír;  

 kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

 

 

 



FÖLDRAJZ  
 

1. félév 

1. A mi kontinensünk: Európa 

2. Évmilliók eseményei a kontinensen 
 
3. A földrajzi övezetesség Európában 
 
4. Együtt Európában 
 
5. Az Atlanti-óceánra nyitott Nyugat-Európa 
 
6. A gazdasági élet új kihívásai 
 
7. Nyugat-Európa szigetországa: Nagy-Britannia 
 
8. Az Unió éléstára: Franciaország 
 
9. A jégformálta Észak-Európa 
 
10.  Észak-Európa országai 
 
11. A Földközi-tengerre néző Dél-Európa 
 
12. A tipikus mediterrán ország: Spanyolország és Olaszország 
13. A mozgalmas Balkán-térség országai 
 
Tanulni: Tk 6-60-ig     MF: 5-32-ig 

 
2. félév 

Kelet és Közép-Eu. Tk.62-121. 

1;Kelet-Eu. természeti adottságai 

2; Oroszország 

3; Ukrajna 

4; Közép-Eu. természeti adottságai 

5; Németország, mint Európa gazdasági nagyhatalma 

6;Lengyelország és Csehország 

7; Az Alpok és országai: Ausztria, Svájc és Szlovénia 

8; A Kárpátok és országai: Szlovákia és Románia 

Hazánk természeti viszonyai Tk. 122.-167. 



9; Hazánk elhelyezkedése és a Kárpát-medence természeti adottságai 

10; Az Alföld 

11; A Kisalföld 

12; A Dunántúli domb és hegyvidék 

13; Az Alpokalja és középhegységeink természeti adottságai 

14; Hazánk éghajlata és vízrajza 

15; Hazánk nemzeti parkjai 

Hazánk társadalmi viszonyai Tk. 168.-210. 

16; Népesedési jellemzőink 

17; Budapest 

18; Mezőgazdaságunk 

19; Iparunk 

20; A szolgáltatási ágazataink 

21; Régióink és Világörökségeink 

A felkészüléshez kötelező használni a Tk megadott oldalait, valamint a Mf 33.-94-ig, illetve az 

Atlasz megfelelő oldalait! Az Atlaszban meg is kell tudni mutatni a tanult földrajzi neveket, 

fogalmakat! 

 

Fizika  

Témakörök, Tartalmak  

I. félév 

Elektromos alapjelenségek, egyenáram  

Elektrosztatikai alapismeretek Az elektrosztatikai kísérletek elemzése, az elektromos 

töltés.  

Az elektromos áram Az elektromos áram fogalma, érzékelése hatásain keresztül. 

Egyszerű elektromos áramkörök Az elektromos áramkör részei.  

Ohm törvénye Ohm törvénye, az elektromos ellenállás fogalma, az ellenállás kiszámítása 

és mértékegysége. Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű kísérletek (pl. fogyasztók soros 

és párhuzamos kapcsolása). Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása. 

Az elektromos munka és teljesítmény  

Az elektromos áram hatásai  



Az elektromos áram hőhatása Az elektromos áram hőhatásának kísérleti vizsgálata. Az 

áram hőhatásán alapuló eszközök (pl. olvadó biztosíték, izzólámpa, elektromos fűtőtest). 

Az elektromos munka és az elektromos teljesítmény Az elektromos munka és 

teljesítmény kiszámítása. Háztartási berendezések teljesítménye és fogyasztása. Az 

elektromos áram  

Az elektromos áram vegyi- és élettani hatása Az elektromos áram vegyi hatása. Az 

elektromos áram élettani hatása, balesetmegelőzési szabályok.  

Az elektromos áram mágneses hatása Mágneses alapjelenségek.  

Elektromágneses indukció, Váltakozó áram  

Az elektromágneses indukció Az indukciós alapjelenségek.  

Váltakozó áram A váltakozó feszültség keltése indukcióval. A váltakozó áram, jellemzése, 

hatásai.  

II. félév  

Az elektromágneses , indukció gyakorlati alkalmazásai A transzformátor kísérleti 

vizsgálata (összefüggés a transzformátor tekercseinek menetszáma feszültségek és az 

áramerősségek között). A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos hálózat, 

energia-ellátás.  

Az elektromos energia-hálózat Az energiatakarékosság. Az energiatakarékosság 

hétköznapi, gyakorlati megvalósítása Az energiatakarékosság  

Fénytan  

A fény tulajdonságai Fényforrások. A fény egyenes vonalú terjedése, árnyékjelenségek. A 

fény visszaverődése A fényvisszaverődés jelenségének kísérleti vizsgálata, a tükrös 

fényvisszaverődés törvénye. A sík-és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásai.  

A fénytörés A fénytörés jelenségének kísérleti vizsgálata. Domború- és homorú-lencsék 

alkalmazási lehetőségei (pl. egyszerű nagyító, vetítő, fényképezőgép, emberi szem, 

szemüveg, mikroszkóp, távcső).  

A fehér fény színeire bontása  

 

 

Vizuális kultúra: 

 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 

alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.  



 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak 

megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 

értelmezése. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-

térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 

 A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és 

formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

 A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező 

alapeszközeinek felismerése. 

 Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, 

alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

 Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

 A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 

Informatika  

 1. félév  

- Tudja megnevezni a perifériákat, a számítógép fő részeit és jellemezni azokat.  

- Ismerje a Neumann-elveket.  

- Ismerje a számítógép generációkat.  

- Tudjon összetett feladatot reprodukálni szövegszerkesztővel.  

- Hasáb, felsorolás, tabulált szöveg, kép, rajz.  

 

2. félév (Az első félév anyagán felül)  

- Ismerje az Excel felépítését.  

- Tudjon táblázatot létrehozni, formázni, függvényt és képletet használni.  

- Tudjon grafikont létrehozni és formázni.  

- Ismerje a hivatkozások fajtáit.  

- Ismerje a változó típusait.  



- Tudjon algoritmus kódolni egy programnyelvre (FreePascal).  

- Ismerje a programnyelv alapvető utasításait, egyszerű programot létrehozni, futtatni. 

 

Etika 

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

kommunikálni, véleményt formálni. 

I. Mi dolgunk a világban? (érték, egyéniség, közösség, elégedettség, képesség, jólét, alapvető 
javak, jóllét, pozitív életszemlélet, harmónia, boldogság, boldogulás, siker, megbecsülés, 
boldogság, cél, terv, teljes élet, lemondás, stressz, feszültségoldás, testi és mentális egészség 
függőség, leszokás, alkohol, nikotin, drog, média, médiaüzenet, reklám, a média szabályozása, 
szabad véleménynyilvánítás, információ, hitelesség, ábrázolás, értelmezés, virtuális világ, 
digitális közeg, információáramlás, netika, etikett, a nyilvános megszólalás felelőssége, 
személyes adat, információk védelme, illetéktelen felhasználás) 
 

II. Helyem a világban (közösség, társadalom, állampolgárság, nemzeti közösség, önazonosság 
(identitás), kulturális közösség, hagyomány, befogadás, európai kulturális-szellemi közösség,  
emberközpontúság, szabadság, demokrácia, szolidaritás, egyenlőség, Európai Unió, 
munkavállalás, ki- és bevándorlás, befogadás, elutasítás, együttélés, kölcsönösség elve, 
bizalom, szabály, aranyszabály, társadalmi normák, jogok és kötelességek, egyéni és közösségi 
érdek, érdekütközés, érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, (negatív) társadalmi szerződés, 
szabályszegés, csalás, korrupció, erőszak, agresszió, bűnözés, büntetés, jog, sztereotípia, 
előítélet, idegenkedés, ellenségesség, tolerancia) 
 

III. Hit, világkép, világnézet (erkölcsi látásmód, ítélet, vélemény, tény, világnézet, jó és rossz, 
létkérdés, Isten léte, meggyőződés, hit, világkép, világnézet, ateista, vallásos, hívő, világvallás, 
ábrahámi vallások,  judaizmus, kereszténység, iszlám, egyistenhit, történelmi 
istenkinyilatkoztatás, teremtés és világvége, távol-keleti vallások, hinduizmus, buddhizmus, 
többistenhit, együttélés, erkölcsi parancsok, aranyszabály, Tízparancsolat, felebarát, szeretet, 
az élet védelme, tisztelete, ölni, önvédelem, halálbüntetés, erőszakmentesség, vallás, egyház, 
felekezet, Tízparancsolat, vallásszabadság, többségi társadalom, a hit terjesztése, 
jótékonyság, társadalmi szerepvállalás, vallási türelem /türelmetlenség, tolerancia, 
ökumenizmus)  

 

IV. Egy korszak lezárul (Fogalmak értelmezése, Kritikai és erkölcsi gondolkodás, 
Együttműködés, kommunikáció, Önismeret, önreflexió, Értékelés, önértékelés) 

 

Félévenként egy, a csoport által meghatározott témában kreatív feladat, kiselőadás, ppt 
készítése. 

 

 



Ének 

 

Első félév: 

1. Népzenei, néprajzi főbb tájegységek (Tk. 4-5. o.) 

2. A népdalgyüjtésről és a táncházmozgalomról ( 6-7. o.) 

3. A régi és új stílusú magyar népdalok jellemzői (19. o.) 

4. Házi dolgozat: 

- a barokk zenéről – Handel: Messiás c. oratóriuma (TK:…) 

vagy 

          

- Mozart színpadi művei – Szöktetés a szerájból (Tk. 69-71. o.) 

5. Dalok:  

- A mi cicánk megfázott – moldvai tréfás dal (9.o.) 

- Akkor szép az erdő (19.o.) 

- Édes-kedves pintes üvegem (33.o.) 

- A Tisza, a Duna zavarodik (35.o.) 

- Betlehem kis falucskába (36.o.) 

 

 

Második félév: 

1. Dalok: 5 szabadon választott dal a korábbi évfolyamok tananyagából merítve 

2. A régi és az új stílusú népdalok jellemzői (19.o.) 

3. A 20. század nagy magyar zeneszerzői (Tk….) 

- Bartók Béla és az őt követő nemzedék 

- Kodály Zoltán és az őt követő nemzedék 

4. Házi dolgozat: 

- Kodály Zoltán nagy zenekarra és énekhangra írt művei – Páva variációk, Psalmus Hungaricus 

( Tk. 88-90.o.) 

vagy 

- A jazz születése (Tk. 101.o.) 

 

Testnevelés 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas 

mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású 

végrehajtása. 

810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása. 



Sportjátékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) 

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

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

tudatos kontrollálására. 

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a 

befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

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 helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna jellegű 

mozgásokban. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban, 

gyakorlat-összeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon.  

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 aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással. 

 


