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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

• Készült a Nemzeti és az Apáczai Kiadó kerettantervei alapján 

• A kötelező (x) és a kötelezően választható (y) heti óraszámok  

5-8. évfolyamon 

osztályok 
5 6 7 8 

x y x y x y x y 

a 4  4 +0.5 3  4  

b 4  4 +0.5 3  4  

n 4 +1 4 +1 3 +0.5 4 +0.5 

A választható órák anyagát félkövér, dőlt betűstílussal jelöltük a fe-

jezetek végén. 

• A kerettantervi ajánlatban a tananyagon (90%) felüli  

(fennmaradó 10%) plusz anyag tartalma: 

o gyakorlás (helyesírás, szépírás, szövegértés, szövegalkotás) 

o új tanulási technikák alkalmazása (pl. projektmunka) 

o olvasmányok feldolgozása (kötelező és ajánlott) 

o készségfejlesztés (írásban és szóban) 

o tehetséggondozás, érdeklődési körök 

o versenyekre, előadásokra való készülés 

o aktualitások, ünnepek, megemlékezések (pl. a költészet napja) 

o színház, kiállítás látogatása 

o könyvtári ismeretek bővítése, könyvtárhasználat 
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Magyar irodalom 5. évfolyam 

 

Tematikai egység 

Mesék 10 óra; Petőfi Sándor: János vitéz 15 óra; Szövegalkotás, szövegértés 10 óra; 

Táj, szülőföld 5 óra, Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 10 óra; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, 

Fekete István: Tüskevár - házi olvasmány 10 óra; Összefoglalás, gyakorlás, 12 óra 

Órakeret 

72 

Előzetes tudás Mesék, mondák, történetek, lírai alkotások befogadása, tapasztalatok irodalmi művek megbeszéléséről 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció; nyelvi találékonyság, kreativitás.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép, önismeret: hon- és népismeret. 

Tantárgyi fejlesztési feladatok: költői képek és alakzatok megfigyelése, hatásuk értelmezésével, az érzelmi világ gazdagítása, az emlé-

kezet fejlesztése a memoriter révén 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek 
Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcs. 

Pontok 

Taneszkö-

zök 

Mesék 

Népdalok 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Változatos ritmikai, zenei formálású, 

hangnemű lírai művek:  

Különböző előadásmódok megfigyelése, az alkotások hatásának 

szóbeli és írásbeli megfogalmazása, szerepjáték; szómagyarázat; 

kulcsszók keresése; széljegyzetek készítése; válaszadás szö-

vegfeldolgozó kérdésekre; szöveg-kiegészítés; vé-

leménynyilvánítás a szöveg alapján, memoriter előadása.  

Kreatív előadás-változatok összehasonlí-

tása, vázlat felhasználása, kulcsszó, té-

telmondat keresése, téma azonosítása), 

gyakorlása, megbeszélés, verbális értéke-

lés. 

Vizuális 

kultúra 

Dráma és 

tánc  

Ének-zene 

Irodalom 

könyv 

Gyakorló 

füzetek 

pl. Arany János: Családi kör, Rege a 

csodaszarvasról, Petőfi Sándor: Az 

Alföld, lírai alkotások a mai magyar 

irodalomból (pl. Kányádi Sándor, Var-

ró Dániel) 

Bibliai részletek 

Mitológiai történetek 

  

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, mesealak, mesefordulat, meseszám; 

Vers: rím, ritmus, ütemhangsúlyos verselés, ütem, felező 12-es sorfajta, páros rím, alliteráció. 

Próza: epika, elbeszélő költemény; mitológiai történet, Biblia, életkép, elbeszélés, regény, ifjúsági regény, cselekmény, tér- és idővi-

szonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont, téma, motívum, hagyomány. 

Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél. 

Szóképek, alakzatok: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, költői jelző:ellentét, párhuzam, felsorolás, fokozás, ismétlés, halmozás, 

kérdés, felkiáltás, megszólítás, felszólítás. 
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5. n osztályban heti +1 óra: 

 – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Fekete István: Tüskevár c. regények feldolgozása (szövegalkotás, szövegértés) 

 – Mesealkotás: mesefordulatok, mesejellemzők alkalmazása 

 – Szövegértés különféle műfajú, stílusú művekben 

 – Könyvtárhasználati óra 

 – Szerepjátékok 

 – Kifejező, értő hangos olvasás fejlesztése 

 – Személyes olvasmányélmények, olvasónapló, könyvajánló 

 – Szóképek, alakzatok keresése irodalmi művekben 

A továbbhaladás feltételei 

 

A tanulók tudjanak kívülről 5 verset és 10-15 versszakot elbeszélő költeményből. Legyenek képesek tanári segítséggel a tanult művekről rövid, egyszerű tartalmi elemzést ké-

szíteni. Tudják pontosan meghatározni néhány mű versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban, feleleteikben használják a szakkifejezéseket. Saját szavaikkal fogal-

mazzák meg a véleményüket. Kulturáltan tudjanak kommunikálni egymással egyszerűbb kérdésekről. A tanulók tudják csoportosítani, tipizálni a meséket, a mesetípusokhoz tudja-

nak példaszöveget rendelni, legalább egy hosszabb vagy két rövidebb mesét tudjanak kívülről. Tudjanak különbséget tenni népmese és irodalmi mese között, tudjanak híresebb me-

segyűjtőkről, gyűjteményekről vagy magyar és külföldi meseírókról. Ismerjék föl a mesék műfaji sajátosságait, tegyenek különbséget mese és valóság között, tudjanak fölsorolni 

magyar mesehősöket. Ismerjék a népköltészet mitológiai, vallási gyökereit. Értelmesen és pontosan tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, 

megfelelő ritmusban tudják elmondani. 

Néhány fogalom jelentését ismerjék, tudják helyesen használni azokat. Tanári segítséggel maguk javítsák a hibáikat, legyenek képesek az órai megbeszélések alapján kiegé-

szíteni, javítani saját munkáikat. Írásbeli munkáikban törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, szóbeli feladataikban a pontosságra, a helyes beszédre. 
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Magyar irodalom 6. évfolyam 

Tematikai egység 

Ballada 7 óra; Monda, rege 5 óra; Arany János: Toldi 18 óra; Szövegalkotás, szövegértés 10 óra; Érzelmek, hangulatok, gondola-

tok (lírai alkotások) 10 óra; Próbatételek, kalandok, hősök (részletek epikai alkotásokból) 5 óra; Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

(házi olvasmány) 7 óra; Összefoglalás, gyakorlás 10 óra 

Órakeret 

72 

Előzetes tudás 
Olvasói tapasztalatok lírai művek, elbeszélő költemény, kisepikai művek, egy-egy regény befogadásában.  

Irodalomelméleti alapfogalmak ismerete, azok felismerése a művekben. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Kulcskompetenciák: esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: a tanulás tanítása a könyv- és könyvtárhasználattal; testi és lelki egészség. 

Tantárgyi fejlesztési feladatok: önálló ismeretszerzés, szövegértés, 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módsze-

rek, munka- és szervezési for-

mák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Regék, magyar népmon-

dák 
Könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a könyvtárban, anyaggyűjtés az interne-

ten, írott szöveg megértése; szövegelemzés; szövegalkotás; szómagyarázat; 

szövegtömörítés; kulcsszók keresése; tételmondatok keresése; válaszadás 

szövegfeldolgozó kérdésekre; szöveg-kiegészítés, véleménynyilvánítás a 

szöveg alapján. 

Tanári magyarázat, szemléltetés, a 

tanulók tevékenységének meg-

szervezése, különböző olvasási 

helyzetek modellezése, vázlat, 

kulcsszó, témaazonosítás gyakor-

lása, megbeszélés, verbális értéke-

lés. 

Informatika 

Történelem, 

Természetis-

meret 

Ének-zene, 

Hon- és népis-

meret 

Irodalom 

könyv 

Gyakorló füze-

tek 

Mítoszok 

Magyar népdalok 

Balladák 

Változatos ritmikai, zenei 

formálású, hangnemű lírai 

művek 

Kulcsfogalmak-

fogalmak 

Műnemek, műfajok. monda, rege, eredetmonda. 

Líra: allegória, lírai alany, előhang, mottó. 

Időmértékes verselés: versláb, dactilus, spondeus, hexameter, pentameter, rövid és hosszú szótagok. 

Vers: rím, rímfajták, ritmus, ütemhangsúlyos verselés, ütem, felező 12-es sorfajta, felező 8-as ritmus. 

Epika: Történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény. 

Cselekményszerkezet, epizód, ismétlődő motívum, téma, jellemek rendszere 

Ballada 

Írásbeli kapcsolattartás 
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6. a és b osztályokban + heti 0,5 óra,  

6. n osztályban + heti 1 óra: 

– Könyvtárhasználat: anyaggyűjtés, rendezés, feldolgozás 

– Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. regénye, Arany János: Toldi c. elbeszélő költeménye alapján 

– Irodalomelméleti alapfogalmak ismerete, gyakorlása 

– Szövegalkotás, szövegértés különféle műfajú, stílusú, témájú művekben 

– Versek jellemzőinek felismerése (verselés, szóképek, alakzatok, rímelés, ritmus) 

– Egyéni olvasmányélmények: szövegfeldolgozás, könyvajánló, dramatizálás 

A továbbhaladás feltételei 5. és 6. évfolyam végén 

Továbbhaladás  

feltételei 

Írott szöveg megértése és alkotása 

A tanuló képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentum és ismeretterjesztő) szöveg globális megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, önállóan vázlatot tud készíteni. Ismeri a szövegszerkesztés alapvető eljárásait. 

Írásbeli szövegalkotásban, feleleteikben használják a szakkifejezéseket is, értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az esztétikai szempont. Egy-egy 

óra anyagáról, egy-egy témáról tudjanak vázlatot készíteni. Tudják csoportosítani és szembeállítani az érveket. Kulturáltan tudjanak kommunikál-

ni egymással. 

Értelmesen és pontosan tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tudják elmondani. 

Hangos olvasásuk legyen a szövegműfajhoz és a témához illő. Legyenek képesek az órai megbeszélések alapján kiegészíteni, javítani saját mun-

káikat. 

A tanulási képesség fejlesztése 

A tanuló képes az önálló tudásszerzés egyes lépéseinek elkülönítésére, szövegek kulcsszavainak azonosítására, vázlat, jegyzet felhasználására. El 

tud igazodni a tankönyvében, azt célirányosan használni tudja. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

A tanuló képes 5-6 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni. 

Legyenek képesek tanári segítség nélkül is a tanult művekről rövid, egyszerű tartalmi elemzést készíteni. Ismerjék fel néhány fontosabb mű műfa-

ját, lírai mű ritmusát, rímeit. 

Memoriterként tud kb. 2-4 lírai alkotást és egy elbeszélő költemény kb. 12 soros részletét, néhány prózarészletet. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

A tanuló képes a saját és a nem saját álláspont azonosítására, mások véleményének meghallgatására, megértésére. Alapvető érzelmeket, erkölcsi 

magatartásformákat azonosítani tud. Képes véleményének rövid, kulturált megfogalmazására. 
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Magyar irodalom 7. évfolyam 

Tematikai egység 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, anekdota) 10 óra; Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 26 

óra; Egy korstílus: a romantika 6 óra; Nagyepikai alkotás: egy romantikus regény elemzése  13 óra; Drámai műfajok 4 óra; A média 

kifejezőeszközei 3 óra; Összefoglalás, gyakorlás 10 óra 

Órakeret 

72 

Előzetes tudás Költői képek, alakzatok felismerése, megnevezése, irodalmi alapfogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; természettudományos kompetencia pl. tájleíró költemények és tényszerű tájleírás összevetésében, 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.   

Kiemelt fejlesztési feladatok: egyetemes kultúra, mint szövegforrás; az irodalom befogadása, érzelmek átélése. 

Tantárgyi fejlesztési feladatok: fogékonyság a zeneiségre, ritmusra, a műformák szerkezeti képi sajátosságaira, fantáziafejlesztés, szókincsfejlesztés, 

formai változatok érzékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 
Kapcs. pon-

tok 
Taneszközök 

Ritmus, kép, kifejezésmód, a líra alapformái. Nagyepika. Jókai, 

Mikszáth. Romantika. Novellák. 
Költői képek, alakzatok azonosítása, jelenté-

sük értelmezése, következtetések megfogal-

mazása 

Szövegalkotás, szöveg-kiegészítés 

Tanári magyarázat, szemlél-

tetés, a tanulók tevékenysé-

gének megszervezése. 

Vizuális 

kultúra, 

Ének-zene, 

Hon- és nép-

ismeret  

Irodalom 

könyv 

Gyakorló 

füzetek 

DVD 

CD 

Arany János: Szondi két apródja és még 2-3 mű, Balassi Bálint 

egy műve, Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez, Kölcsey Fe-

renc: Himnusz, Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Szeptember végén és 

még 3-4 mű, Vörösmarty Mihály: Szózat és még egy mű 

Kulcsfogalmak-fogalmak 

Kisepika, mese, monda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, 

beszédhelyzet.  

Nagyepika, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás. 

 Romantikus regény, romantikus hős, jellem, ábrázolásmód 

Líra: óda, himnusz, elégia, dal, epigramma., ars poetica, romantikus képalkotás.  Időmértékes verselés, disz-

tichon, hexameter, pentameter, sormetszet, verslábak. 
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7. n osztályban + heti 0,5 óra: 

– A reformkor, a romantika jellemzői, képviselői különböző művészeti ágakban. 

 – Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése 

 – Költői képek, alakzatok azonosítása, jelentésük értelmezése. 

 – Szövegértés, szövegalkotás Jókai Mór és Mikszáth Kálmán művei, valamint egyéb műfajú művek alapján. 

 – Egyéni olvasmányélmények, fogalmazás, előadás, dramatizálás. 

 – Memoriterek körének kibővítése Petőfi Sándor, Arany János, Tompa Mihály, Vajda János költeményeiből 

A továbbhaladás feltételei 

A tanulók a hetedik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Alakuljon ki bennük a komplex elemzés 

fogalma. A tanulóknak alapvető irodalmi művekről, szerzőkről legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek 

képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is. Alakuljon ki értékrendjük, amelynek rendszerében sajátos helyet jelölhetnek ki az esztétikai érzékelés során befo-

gadott valóságelemeknek. A tanulók tudjanak különbséget tenni, értékes és értéktelen, fontos és lényegtelen között. A tanulók legyenek képesek kulturáltan kommunikálni az iroda-

lomról, ismereteiket biztosan tudják alkalmazni. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Lírai szövegek 

értelmezésében, elemzésében használjanak poétikai, stilisztikai fogalmakat. Ismerjenek irodalomtörténeti korszakokat, stílusokat, irányzatokat, s tudjanak párhuzamot vonni az iro-

dalom és más művészetek között. Tanulási, felkészülési szokásaikban váljon igénnyé a könyvtár, internet használata. 
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Magyar irodalom 8. évfolyam 

Előzetes tudás: Olvasói tapasztalatok lírai művek, elbeszélő költemény, kisepikai művek, egy-egy regény befogadásában.  

Irodalomelméleti alapfogalmak ismerete, azok felismerése a művekben. 

Költői képek, alakzatok felismerése, megnevezése, irodalmi alapfogalmak. 

Órakeret 

72 

Tematikai egység 

Kisepikai alkotások: prózai és verses, 13 óra; 

Nagyepikai alkotás regényelemzés 8 óra; 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 17 óra; 

Stílusirányzatok a 20. század elején 6 óra; 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből magyar vagy világirodalom, regényelemzés 7 óra; 

Drámai műfajok: egy tragédia és/vagy egy komédia 7 óra; 

A média kifejezőeszközei 3 óra; A média társadalmi szerepe, használata 4 óra; 

Összefoglalás, gyakorlás 7 óra 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kulcskompetenciák: információk gyűjtése a világhálóról a digitális kompetencia alkalmazásával; a hatékony, önálló tanulás pl. saját jegyezetek 

Kiemelt fejlesztési feladatok: az irodalom átélő befogadása. 

Tantárgyi fejlesztési feladatok: a befogadói nyitottság növelése, felkészítés a maitól eltérő szóhasználat, szokatlan képek, alakzatok befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek 
Pedagógiai eljárások,  

módszerek 
Kapcs. pontok Taneszközök 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, 

Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Ta-

mási Áron, Ady Endre, Babits Mihály, Tóth 

Árpád, Juhász Gyula, József Attila, Radnóti 

Miklós néhány alkotásának értelmezése. 

Két-három alkotás a 20. század második 

felének magyar és világirodalmából 

Költői képek, alakzatok azonosítása, jelentésük értelmezé-

se, következtetések megfogalmazása 

Szövegalkotás, szöveg-kiegészítés 

Tájékozódás az irodalmi kronológiában, adatok gyűjtése 

és rendszerezése. 

Tanári magyarázat, szemlél-

tetés, a tanulók tevékenysé-

gének megszervezése válto-

zatosan. 

Vizuális kultúra 

Mozgókép-kultúra 

Történelem 

Ének-zene 

Irodalom könyv 

Gyakorló füzetek 

Kulcsfogalmak-fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, szimbólum, összetett költői kép. Népszerű irodalom, bűnügyi 

történet, kalandregény, fantasztikus regény, tudományos-fantasztikus irodalom, humoros hangnem. 

Dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, konfliktus, alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem. 

Dokumentum, fikció, tudósítás, riport, kritika, publicisztika. 

Egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció. 
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8. n osztályban + heti 0,5 óra: 

– Olvasói tapasztalatok különböző műfajú művek befogadásában. 

 – Irodalomelméleti alapfogalmak ismerete, azok felismerése a művekben. 

 – Szövegalkotás, szövegértés, szöveg-kiegészítés különféle műfajú művek alapján 

 – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig c. regényéből szemelvények – memoriter, értő hangos olvasás fejlesztése, történelmi párhuzamok, média 

 – Egyéni olvasmányélmények szóban és írásban (kiselőadás, napló) 

 – Verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése (igényes, választékos beszéd, írás) 

A továbbhaladás feltételei 7. és 8. évfolyam végén 

A továbbhaladás  

feltételei 

Beszédművelés, szóbeli szövegek alkotása és megértése 

A tanuló eligazodik a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 

nem nyelvi jeleit. Törekszik az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és írásban és 

szóban továbbadni. 

Az írott szöveg megértése és alkotása 

A tanuló képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális megértésére, a szöveg szó szerinti je-

lentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét 

szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. 

A tanulási képesség fejlesztése 

A tanuló képes a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Le 

tudja jegyezni az állításaihoz felhasznált információforrások adatait. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

A tanuló bizonyítja a szöveg értő befogadását biztosító olvasási képességét, különféle műfajú és témájú szövegek felolvasásával, elmondásával. Ké-

pes különféle műfajú szépirodalmi művek szerkezetének és jelentésének bemutatására, a szerkezeti elemek elkülönítésére, a szereplők és élethelyze-

tük jellemzésére. 

Memoriterként tud 3-4 lírai alkotást és kb. 15-20 soros drámarészletet. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

A tanuló képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, értelmezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélge-

tésekben, saját véleményével. A különböző művészeti alkotások között meg tud nevezni néhány közös és eltérő vonást. Egy-egy szempontból össze 

tud hasonlítani egymástól lényegesen különböző esztétikai normákat képviselő műveket. 

 

Versenyek: Kazinczy Szép kiejtési versenyen, a Vers- és prózamondó versenyen, Szépíró versenyen részt veszünk, kerületi felkérésre helyet biztosítunk. 

 

Értékelés: osztályzattal 

 

A felsőbb évfolyamba lépés: témakörönként a továbbhaladás feltételeinek 50 %-a. 

 

Eszközigény: televízió, CD, DVD-lejátszó, CD-k, DVD-k, interaktív anyag, hangzó anyag 
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Magyar nyelv 5. évfolyam 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcs-

kompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók hallott és írott 

szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az 

egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mé-

lyítése, bővítése.  

Az 5. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is rövid idő alatt meg 

tudnak ismerni.  

Az 5. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.  

Beszédkészség szempontjából az 5. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikulá-

ció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást 

adni. Megszólalásaiban magyar órán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. 

Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás 

szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazásá-

ra.  

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására különböző 

témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. Szövegértés szempontjából szükséges a globális, 

információkereső, értelmező olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; 

a címadás.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a 

különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának fontosságával. 

 

Éves óraszám: 74 

Heti óraszám: 2 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 + 1 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 

Írás, fogalmazás 10 + 2 

Helyesírás 11 + 1 

A szavak szerkezete és jelentése 12 

A nyelv szerkezete 12 + 1 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 3 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

9 + 1 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, 

kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kom-

munikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolat felvételi formák ismerete és alkalmazása: 

köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, hangsú-

lyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, 

dramatikus játékkal, hangos szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs célt köz-

vetítő beszéd alkottatására.  

A kifejező kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes beszámo-

lóban, történetmeséléskor.  

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang kialakulásának fejlesztése.  

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid összefoglaló reprodu-

kálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. Alkalmazkodás a be-

szédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A közlési szándéknak megfelelő szó-

kincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek 

alkalmazása.  

Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, idő és részt-

vevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létrehozása szerepjátékkal, dráma-

pedagógiai gyakorlatokkal. 

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben történő gyakorlá-

sa: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei, kommunikációs 

(illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyerme-

kek) között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet; tér, idő és résztvevői szerepek (kontextus), valamint a 

beszédpartner közlésének, viselkedésnek megfigyelése, értelmezése. 

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a következtetések nyomán 

alaptényezőinek megnevezése egy-egy példa elemzésével. 

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció. 

 

Természetismeret: az ember 

megismerése, érzékszervek.  

 

Idegen nyelv: udvariassági 

formulák, egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a tanult 

idegen nyelven 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, a kommunikáció folyamata, 

tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat; a beszéd zenei eszközei: dallam, 

hangsúly, tempó, hangerő, szünet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és után. A tanult 

különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megértése. A szöveg információi-

nak és gondolatainak a tanuló életkora szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó szövegeken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyamatos szövegeken 

többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüg-

gés felismertetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a megfelelő javítási 

stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése különböző 

témájú és típusú nyomtatott szövegeken. Tájékozódás, információkeresés (betű-

rend, tartalomjegyzék, utalók használatával) a különféle dokumentumtípusokban 

(könyv, folyóirat,), korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeret-

terjesztő forrásokban. 

A hibás olvasási, szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító stratégia 

megtalálása és alkalmazása. 

A szöveg mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A szöveg 

szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárása, értelmezé-

se. 

Matematika; 

természetismeret: szövegér-

tés, a feladatok szövegének 

értelmezése. 

Informatika: tájékozódás, 

információkeresés. 

Könyvtár 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret; vizuális kultúra: 

szöveg és kép összefüggé-

seinek feltárása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, betűrend, tartalomjegyzék. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

10 +2 óra 

Előzetes tudás 
Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, 

az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása. Az önálló 

és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegalkotás támoga-

tása. Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi 

jellemzőinek megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvas-

ható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű elkészí-

téséhez.  

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a vázlat kifejté-

séhez, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. Az 

írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: mese, elbe-

szélés, párbeszéd, leírás, levél.  

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, SMS. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

narratív szövegek, törté-

netmondás történelmi ese-

ményekről, hősökről. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, vázlatkészí-

tés. 

 

Informatika: internetes 

kapcsolattartó műfajok 

nyelvi jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, párbeszéd, leírás, levél, e-mail, SMS. 

Az írás nem nyelvi jelei: sorköz, betű, margó stb. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás Órakeret 

11 + 1 óra 

Előzetes tudás A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az 

írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv használata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló helyesírási szabályok megismertetése, tudatosítása, azok 

fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A pontos 

helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási 

szabályzat, szótár) önálló használatának kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány 

elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani ismeretek elsajátításához kap-

csolódóan.  

Az egyszerű és összetett szavak elválasztása. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg 

megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokoza-

tos önállósággal. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. Hibajavítási 

gyakorlatok segédeszközök használatával.  

A magyar helyesírás szabályai könyv használatának megismerése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

idegen nyelv; vizuális kultú-

ra; természetismeret; in-

formatika: a tantárgyra 

jellemző fogalmak, digitális 

kifejezések helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés 

elve), elválasztás. 

 

 



X. sz. melléklet ANYANYELV ÉS IRODALOM: 5-8. évfolyam 

 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

13 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szavak szerkezete és jelentése Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, összetett 

szavak tagjai. 

[Az azonos alakú, többjelentésű és] a rokon értelmű szavak megfelelő alkalmazása a 

beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak tapasztalati 

úton történő fölfedeztetése.  

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szer-

kezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. 

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja 

közötti összefüggés megfigyelése.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, szerkezeté-

nek, használati körének megfigyelése. 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és 

önálló feltárása. 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv szókincse, 

néhány állandósult szó-

kapcsolat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szótő, toldalék, képző, jel, rag; 

egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangu-

latfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete 
Órakeret 

11 + 2 óra 

Előzetes tudás A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének megfigyelteté-

se; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. 

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő megismerése. A 

hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. 

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a képzési mó-

dok megfigyelése. 

A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik: 

− magánhangzók, mássalhangzók; 

− magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 

− mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. 

Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség: megfigye-

lésük kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerű-

ségei: hangrend, illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, összeolvadás, rövidü-

lés, kiesés.  

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv hangállomá-

nya, hangtani, szótani 

szerkezete. 

 

Természetismeret: az em-

ber hangképző szervei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges hasonu-

lás, összeolvadás, rövidülés kiesés; alapszófajok, ige, főnév, melléknév, számnév, név-

más. 
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5. n osztályban + heti 1 óra: 

– Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, idő és résztve-

vői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létrehozása szerepjátékkal, drámapeda-

gógiai gyakorlatokkal. 

– Szókincsfejlesztés és nyelvhelyesség fejlesztése (írásban, szóban 

– A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése, fogalmazás, írás. 

– Helyesírási gyakorló (alapelvek, hangtörvények) 

– Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása. 

– Közmondások, szólások gyűjtése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

az 5. évfolyam végén  

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, 

adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megértésére, 

összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Ké-

pes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, levél, 

SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, 

írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek megértése, a szövegből az 

információk visszakeresése. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és isme-

retszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretter-

jesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejlesz-

teni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is 

alkalmazni. 

A továbbhaladás 

feltételei 

A tanuló igazodjon el a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Megfelelően 

alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Törekedjen az 

egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit 

megérteni, összefoglalni. Alkalmazza a kérés és a tudakozódás szóbeli formáit a közlés-

helyzetnek megfelelően. Legyen képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentumszöveg és 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk vissza-

keresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. A 

tanuló ismerje a szövegszerkesztés állomásait. Legyen képes tanári segítséggel a szöveg-

alkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni 

saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudjon min. 100 

szavas magánlevelet megfogalmazni. 

A tanuló ismerje a főbb beszélőszervek működését. Ismerje fel a magánhangzó-

kat, a mássalhangzókat. Ismerje a hangok csoportosításának a főbb szempontjait (rövid és 

hosszú, mély és magas magánhangzók, rövid és hosszú, zöngés és zöngétlen mással-

hangzók). A tanuló ismerje fel egyéni közlésmódjának a jellemzőit, törekedjen megfelelő 

hangképzésre és helyes beszédlégzésre. 

Ismerje a betűrendbe sorolásnak, az elválasztásnak és a keltezésnek a fontosabb 

szabályait. Legyen képes a Magyar helyesírási szótárt tanári segítséggel használni. Kü-

lönböztesse meg a szótőt és a toldalékokat, tudja az összetett szavakat előtagra és utótag-

ra bontani. Legyen képes megnevezni a helyesírási alapelveket, ismerje fel saját munkái-

ban a főbb helyesírási alapelvek alkalmazásának az eseteit, törekedjen a tanult helyesírási 

szabályok alkalmazására.  

A tanuló ismerje fel és nevezze meg a hangutánzó, a hangulatfestő, a többjelenté-

sű, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat a szövegben. Törekedjen megfelelő 

használatukra a fogalmazásokban. Tudja segítséggel használni a Magyar szinonimaszó-

tárt vagy a Magyar szókincstárt. 

Tudjon memoriterként min. 10 magyar közmondást és szólást, legyen képes ér-

telmezni őket. 

A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, 

kulturált megfogalmazására. Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi élményeiről és 

olvasmányai hatásáról beszélni. 
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Magyar nyelv 6. évfolyam  

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcs-

kompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók hallott és írott 

szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az 

egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mé-

lyítése, bővítése.  

Az 5. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.  

Beszédkészség szempontjából a 6. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, 

szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. 

Megszólalásaiban magyar órán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. 

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen képes néhány 

mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából legyen 

képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására.  

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására különböző 

témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a 

különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának fontosságával. 

Az 5–6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd folyamatos fejleszté-

sük.  

 

 

Éves óraszám: 74 

Heti óraszám: 2 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 8 

Írás, fogalmazás 10 + 2 

Helyesírás 12 + 1 

A szavak szerkezete és jelentése 4 

A nyelv szerkezete 30 + 4 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 3 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, 

kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kom-

munikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolat felvételi formák ismerete és alkalmazása: 

köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, hangsú-

lyozás, tempó és szünettartás fejlesztése. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs célt köz-

vetítő beszéd alkottatására.  

A kifejező kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes beszámo-

lóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor.  

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang további fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző hallott szövegek, információk megértése reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. Alkalmaz-

kodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A közlési 

szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő 

stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei, 

kommunikációs (illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és 

gyermekek, gyermekek és gyermekek) között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 

 

Természetismeret: az 

ember megismerése, 

érzékszervek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, a kommuniká-

ció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat; a 

beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet. 
 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

10 + 2óra 

Előzetes tudás 

Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezé-

se, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban 

való jártasság, szövegalkotás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló anyaggyűjtés módjainak fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegalkotás támoga-

tása. Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi 

jellemzőinek megfigyelése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvas-

ható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle elektronikus forrásokból az írott mű elkészítéséhez.  

Gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. Az 

írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: az elbeszé-

lés és leírás ötvözése, leírás, jellemzés.  

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. komment, talk. 

 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, betűnagyság, sorköz, margó, távolság, 

színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten túli jelentése. A kéz-

zel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

narratív szövegek, törté-

netmondás történelmi 

eseményekről, hősökről. 

 

Informatika: internetes 

források adatainak megke-

resése; új internetes kap-

csolattartó műfajok nyelvi 

jellemzői. 

Vizuális kultúra: a szöveg 

képe.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, 

Az írás nem nyelvi jelei: sorköz, betű, margó stb. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az 

írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv használata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási szabályok 

tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikáci-

óban. A szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabá-

lyok, normák megismertetése.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást segí-

tő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának fejleszté-

se. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány 

elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a szófajtani ismeretek elsajátításához kap-

csolódóan. 

A tulajdonnév értelem tükröztető helyesírási alapjainak megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg 

megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokoza-

tos önállósággal. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. Hibajavítási 

gyakorlatok segédeszközök használatával.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

idegen nyelv; vizuális 

kultúra; természetismeret; 

informatika: a tantárgyra 

jellemző fogalmak, tulaj-

donnevek, földrajzi nevek, 

digitális kifejezések he-

lyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve), 

elválasztás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szavak szerkezete és jelentése Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, összetett 

szavak tagjai. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő alkalmazása a 

beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak tapasztalati 

úton történő fölfedeztetése.  

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szer-

kezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének megfigyeltetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ige és főnév szemantikája.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások használati körének megfi-

gyelése és bővítése. 

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a 

beszélt és írott szövegekben.  

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás.  

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv szókincse. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandósult szókapcsolatok. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete 
Órakeret 

30 + 4 óra 

Előzetes tudás 
A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos 

formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott és beszélt szövegben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének megfigyelteté-

se; a szavak szintjének részletesebb vizsgálata.  

Elemző képesség: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelteté-

se, főbb jellemzőinek megnevezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szófajok kialakulása. A nyelvek szófaji rendszere. 

A szófajok legjellemzőbb csoportjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs 

szerepük megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban.  

A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzői-

nek megnevezése. 

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.  

Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az irányultságának 

kifejezésében. 

A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, szerkezete. 

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása a szövegalko-

tásban.  

A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, szóalkotási gyakorla-

tok. 

A tanult alapszófajok leggyakoribb jeleinek megismerése. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv szótani szer-

kezetével. 

Történelem: a beszéd 

kialakulása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv: a tanult 

nyelv szótani sajátossá-

gai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Alapszófajok, ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév/igenevek. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, 

adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megér-

tésére, összefoglalására, továbbadására.  

Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, 

jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és 

helyes fogalmazásra, írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) 

megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szö-

vegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az 

információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és kor-

osztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét 

fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, 

igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a 

hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyek-

szik alkalmazni is. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is 

alkalmazni. 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetek-

ben. 

Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit, 

figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az 

egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit 

megérteni, összefoglalni és továbbadni. 

Legyen képes egy kb. 200-250 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeret-

terjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésé-

re. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. Legyen képes 

az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban megfogalmazni. 

Legyen képes tanári irányítással a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rö-

vid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint fil-

mek és olvasmányok alapján. 

Ismerje föl és tudja megnevezni a legáltalánosabb sajtótermékeket (napi-, hetilap, 

folyóirat). 

A tanuló ismerje a főbb szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, 

igenevek, névmások, névelő, névutó, kötőszó, igekötő, kötőszó) általános jellemzőit, 

alaki sajátosságait. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket. Is-

merje és tudja alkalmazni mindennapi írásbeli alkotásaiban az ige, a főnevek (különös 

tekintettel a tulajdonnevek), a számnevek és melléknevek legáltalánosabb helyesírási 

szabályait és nyelvhelyességi tudnivalóit. 

Ismerje a szóképzés fogalmát, és tudjon néhány képzőt megnevezni és fölismerni. 

A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, 

kulturált megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes 2-3 mondatban a 

mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni. 

Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfe-

lelő artikulációra. 

 

6. a és b osztályokban + heti 0,5 óra, 

6. n osztályban + heti 1 óra: 

– A beszéd fejlesztése szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. 

– A szófajok rendszerének áttekintése, rögzítése, gyakorlati példákon keresztül. 

– Helyesírási gyakorló (szófajok) 

– Szóbeli és írásbeli fogalmazás. 

– Anyanyelvi játékok (Szójátéktár) 

– Kommunikációs helyzetekben való megfelelő eligazodás (nyelvi és nem nyelvi jelek). 

– Elemző képesség fejlesztése (szóelemzés) 
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Magyar nyelv 7. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben 

– a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomí-

tása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azo-

nosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy 

jelentőséget kap. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezeté-

nek, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.  

Beszédkészség szempontjából a 7−8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mon-

dat- és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni 

tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud 

működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs 

technikákat is képes alkalmazni.  

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából 

már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és 

ritmikai eszközök típusainak azonosítására.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, törté-

neti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi 

hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 
 

 

Éves óraszám: 37 

Heti óraszám: 1 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 4 +1 

Írás, fogalmazás 3 

Helyesírás 5 

A nyelv szerkezete és jelentése 21 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 3 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

4 +1 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet; 

nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső megjele-

nés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a 

különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különféle iskolai-közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a helyzetnek és a 

kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, nyelvi viselkedés elősegíté-

se.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszédhelyzetnek 

megfelelően használó megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások dekódolása. 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját 

álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a témának, a kommunikáci-

ós helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) helyzetekben. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, felszó-

lalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a 

kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: felszóla-

lás, kiselőadás, (ünnepi) 

beszéd, részvétel beszélge-

tésben, vitában.  

 

 

Ének-zene: beszédhang, 

énekhang, beszédtempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi 

beszéd. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott témához, problémához 

való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elekt-

ronikus eszközeinek és forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás folyamatközpontú-

ságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a műfaji sajátos-

ságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő kiválasztása, 

alkalmazása tanári segítséggel.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú szövegek írása.  

A tanulást segítő papíralapú jegyzetelés gyakorlása, törekvés a legoptimálisabb 

egyéni forma kialakítására. 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jellemzés, véle-

mény. 

Vizuális kultúra: tipográfia 

ismeretek.  

Kulcsfogalom Vázlat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában; önkontroll és 

szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság.  Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a mondatfajták, a 

mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbe-

széd leggyakoribb szabályainak megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelem tükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli műfa-

jokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai egyszerű monda-

tok esetében.  

Vizuális kultúra: tipográfia 

ismeretek felhasználása az 

esztétikus és célszerű írás-

kép kialakításához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjele: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete és jelentése 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 
Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, 

számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és szövegépítő 

eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának felismertetése a beszélt és írott 

nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommunikációban.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete; a mondatfajták szövegszerve-

ző ereje. 

Mondat átalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs szán-

déknak megfelelően szóban és írásban.  

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszonyszók és 

mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és alkotásuk.  

Az egyszerű mondatok elemzésének algoritmusa. 

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk kapcso-

lódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok. 

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció, a vizuális 

közlések felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 

Egyszerű; tagolt és tagolatlan mondat; a tő és bővített mondat. 

Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), határozó (pl. idő, 

hely, mód, társ, eszköz, állapot), tárgy. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, segédigék, igekötő. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

A tanuló eligazodik, és hatékonyan részt vesz a mindennapi kommunikációs helyze-

tekben. Képes álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

Képes a különböző műfajú szövegek globális megértésére, a szöveg szó szerinti je-

lentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan vázlatot készíteni. Képes az ol-

vasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

állításait indokolni. 

A tanuló ismeri és alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatfajtákat, a 

mondatvégi, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.  

A továbbhaladás 

feltételei 

A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetek-

ben. 

Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. 

Tudjon szóban és írásban rövid, mindennapi köszöntőt fogalmazni. Legyen képes háláját, 

köszönetét néhány összefüggő mondatban megfogalmazni, azt érthetően, kifejezően tol-

mácsolni. 

Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen 

az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit 

megérteni, összefoglalni és továbbadni. 

Legyen képes egy kb. 250-300 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeret-

terjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet 

értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát össze-

foglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni. 

Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés so-

rán adatokat gyűjteni, jegyzetet készíteni. 

Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és 

jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. 

Tudja tanári segítséggel lejegyezni a felhasznált információforrások adatait. 

A tanuló ismerje a főbb szószerkezeteket (alárendelő, mellérendelő, hozzárendelő 

szószerkezetek), általános jellemzőiket. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja 

megnevezni őket. Tudja megnevezni és fölismerni a mondat részeit (alany, állítmány, 

tárgy, határozó, jelző), a tanult módon jelölje az egyes mondatrészeket az egyszerű mon-

datokban. Ismerje a szóalkotás legáltalánosabb módjait és azok helyesírását. 

A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az összetett szavak helyesírá-

sában. 

A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kul-

turált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes 

adott témában, felkészülés után, vázlat segítségével néhány perces kiselőadást tartani. 

Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő 

artikulációra. 

 

7. n osztályban + heti 0.5 óra: 

– Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

– Szókincsfejlesztés, nyelvhelyesség (szószerkezetek) 

– Kommunikációs gyakorlatok 

– Helyesírási gyakorló (szavak, szószerkezetek, mondatok) 

– Az elemző képesség fejlesztése (mondatelemzés) 

– Igényes kézírás, külalak (esztétikai nevelés) 
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Magyar nyelv 8. évfolyam 

 

A 8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megala-

pozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékony-

ságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítá-

sa, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és megosztás, továb-

bá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. 

Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó egységeinek 

megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

A 8. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. 

Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően artikulál, 

hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is megfelelő-

en alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal 

empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikáci-

ós technikákat is képes alkalmazni. 

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes az ön-

álló vázlatkészítés különféle eljárásaira, sőt a jegyzetkészítésben is jártas. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény tisztele-

tére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni be-

ágyazottságát. 

Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbe-

szélés mozgóképi eszközeit. 

 

 

Éves óraszám: 74  

Heti óraszám: 2 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 + 2 

Írás, fogalmazás 4 + 2 

Helyesírás 13 + 2 

A nyelv szerkezete és jelentése 32 

A nyelv állandósága  7 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 3 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

8 + 2 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet; 

nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső megjele-

nés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a 

különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és hatásának, 

valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkommunikáció 

üzeneteinek dekódolása. 

A tömegkommunikáció és a sajtó műfajainak megismerése kritikus szemléletmód 

kialakítása és fejlesztése. 

A sajtó leggyakoribb műfajai: hír, tudósítás, interjú. 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját 

álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a témának, a kommunikáci-

ós helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) helyzetekben. 

A helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs hasz-

nálata. 

 

Vizuális kultúra; mozgókép 

és médiaismeret: szöveg és 

kép kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

 

Ének-zene: beszédhang, 

énekhang, beszédtempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi 

beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj: hír, tudósítás, interjú. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

4 + 2óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott témához, 

problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a könyvtár nyomta-

tott és elektronikus eszközeinek és forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás folyamatközpontú-

ságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a műfaji sajátos-

ságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő kiválasztása, 

alkalmazása tanári segítséggel.  

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, következményeinek 

elemző megismerése, megvitatása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása. 

Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése. 

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás (hír, interjú, 

riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törekvés a 

legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jellemzés, véle-

mény. 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online felületen 

(önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál, komment). 

A netikett legfontosabb szabályai. 

Informatika: a szövegszer-

kesztő programok lehető-

ségei. 

 

Vizuális kultúra: tipográfia 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Jegyzet, elektronikus szöveg, komment, blog; önéletrajz. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 
Órakeret 

13 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában; önkontroll és 

szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típu-

sainak írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek leg-

gyakoribb szabályainak megismertetése. 

A nyelvtani tanulmányok során megismert összetett szavak helyesírása, az értelem 

tükröztető rendszer megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelem tükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli műfa-

jokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

A párbeszéd és az idézetek írásmódja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai. 

Informatika: a helyesírási 

ellenőrző programok. 

Vizuális kultúra: tipográfia 

ismeretek felhasználása az 

esztétikus és célszerű írás-

kép kialakításához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjele: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondolatjel.  

Az idézet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete és jelentése 
Órakeret 

31 óra 

Előzetes tudás 
Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, 

számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és szövegépítő 

eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának felismertetése a beszélt és írott 

nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommunikációban. A mondat szó szerinti és 

pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges és másodlagos jelentés megkü-

lönböztetése.  

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyszerű és összetett mondatok megkülönböztetése. 

Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok. 

A tagmondatok közötti tartalmi-logikai és/vagy grammatikai viszony felismeré-

se. 

Mondat átalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs szán-

déknak megfelelően szóban és írásban.  

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. A szóösz-

szetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése szépirodalmi és 

nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés játékos szóalkotás-képzéssel, összetétel-

lel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció, a vizuális 

közlések felépítése. 

 

 

Idegen nyelv: a tanult idegen 

nyelv szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alárendelő és mellérendelő összetett mondat. 

Alárendelő és mellérendelő szóösszetétel. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv állandósága és változása 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának megfigyelé-

se, értelmezése különböző régi és mai szövegeken. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző régi és mai 

szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző korokból 

származó írott szövegeken és irodalmi példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjé-

nek megfigyelése, megnevezése. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása. 

A magyar nyelv eredete, anyanyelvünk helye a nyelvek között. Nyelvünk aggluti-

náló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

finnugor nyelvrokonság 

kérdése. 

 

8. n osztályban + heti 0.5 óra: 

– Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

– Írás, fogalmazás fejlesztése (mondatok) 

– Helyesírási gyakorló (mondat, szöveg, helyesírási alapelvek) 

– Szókincsfejlesztés: nyelvi játékok 

– Nyelvváltozatok, nyelvhasználat 

– Szövegértelmezési képességek fejlesztése 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló eligazodik, és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és csoportos 

kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok 

segítségével megvédeni. 

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, 

a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visz-

szakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. 

Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban 

megfogalmazni, állításait indokolni. 

A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták hasz-

nálatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve 

mondatrészek közötti írásjeleket.  

A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gya-

koribb mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó 

műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi 

szintje, az önálló, kritikus attitűd. 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetek-

ben. 

Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. 

Beszélgetés közben ügyeljen a párbeszéd illemszabályainak betartására. Figyelje és tudja 

értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, 

hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefog-

lalni és írásban és szóban továbbadni. Legyen képes egy kb. 300-350 szavas írott (szép-

irodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szö-

veg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakere-

sésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíte-

ni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és 

írásban megfogalmazni. 

A tanuló ismerje, és a szövegalkotásban használja a különböző mondatfajtákat. Is-

merje fel és tudja megnevezni az összetett mondatokat (mellérendelő és alárendelő össze-

tett mondatok) és azok altípusait. 

Törekedjen az összetett mondatok különböző fajtáinak változatos használatára a 

szóbeli és írásbeli szövegalkotásai során. Ismerje és alkalmazza az írásbeli szövegalkotás-

ban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási 

segédkönyvek segítségével legyen jártas az idézés helyesírásában. 

Ismerje a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kul-

turált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes 

spontán, illetve irányított vitában kulturáltan részt venni, álláspontját megfelelő érvek, 

bizonyítékok segítségével megvédeni. 

Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfe-

lelő artikulációra. 

 

Versenyek: Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen részt veszünk, kerületi felkérésre he-

lyet biztosítunk. 

Értékelés: osztályzattal 

A felsőbb évfolyamba lépés: témakörönként a továbbhaladás feltételeinek 50 %-a. 


