
Továbbhaladás feltételei – magyar nyelv (7-8. évfolyam) 

7. évfolyam 

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

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 tolmácsolni. 

 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 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén 

túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg 

tartalmát összefoglalni, 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 során 

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 

mondatokban. 

 Ismerje a szóalkotás legáltalánosabb módjait és azok helyesírását. 

 A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az összetett szavak 

helyesírásában. 

 A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, 

kulturált 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. 



 

8. évfolyam 

 A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben.  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, összefoglalni és írásban és szóban továbbadni. 

 Legyen képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén 

túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg 

tartalmát összefoglalni, 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 során 

adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes a helyi és az iskolai 

könyvtár anyagában eligazodni, tudja használni a könyvtári adatbázist egy-egy 

témához történő anyaggyűjtésben. Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, 

önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, 

valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudja lejegyezni a felhasznált 

információforrások adatait. 

 A tanuló ismerje és a szövegalkotásban használja a különböző mondatfajtákat. Ismerje 

fel és tudja megnevezni az összetett mondatokat (mellérendelő és alárendelő összetett 

mondatok) és azok altípusait. Törekedjen az összetett mondatok különböző fajtáinak 

változatos használatára a szóbeli és írásbeli szövegalkotásai során. Ismerje és 

alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban 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, 

kulturált 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, megfelelő 

artikulációra. 

 


