
Továbbhaladás feltételei – magyar nyelv (5-6. évfolyam) 

 

5. évfolyam 

 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 

közléshelyzetnek megfelelően. 

 Legyen képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentumszöveg és ismeretterjesztő) 

szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

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

ismerje a szövegszerkesztés állomásait. Legyen képes tanári segítséggel a 

szövegalkotáshoz 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 magánhangzókat, a 

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

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

mássalhangzók). 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. 

Különböztesse meg a szótőt és a toldalékokat, tudja az összetett szavakat előtagra és 

utótagra bontani. Legyen képes megnevezni a helyesírási alapelveket, ismerje fel saját 

munkáiban 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 többjelentésű, a 

rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat a szövegben. Törekedjen megfelelő 

használatukra a fogalmazásokban. Tudja segítséggel használni a Magyar 

szinonimaszótárt vagy a Magyar szókincstárt. 

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

értelmezni 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. 

 

6. évfolyam 



 A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. 

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 

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

visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot 

készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 

véleményét szóban megfogalmazni. 

 Tudjon a különféle írott információhordozókból az anyaggyűjtés során tanári 

segítséggel jegyzetet készíteni. 

 Legyen képes tanári irányítással a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid 

elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek 

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. 

Ismerje 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, megfelelő 

artikulációra. 

 


