
Továbbjutás feltételei magyar nyelvtanból 

 

 

1.o 

 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú 

szókinccsel. Írása legyen rendezett, pontos. Ismerje a abc kis és nagy betűit. 

Tudjon másolni írottról írottra és nyomtatról írottra. Tudjon egyszerű 

mondatokat szavakra tagolni. Ismerje a mondatkezdés szabályát és a mondatvégi 

írásjeleket.  

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze 

fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. 

Jelölje helyesen a j hangot 10-20 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az 

egyszerű szavakat. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képessége fejlesztése 

területén. 

 

2.o 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető 

szabályaival, alkalmazza őket. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Legyen 

képes összefüggő mondatok alkotására.  

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú 

szókinccsel. Írása legyen rendezett, pontos.  

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze 

fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. 

Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el a 

szavakat. Szavakat tudjon helyesen toldalékolni a feltett kérdésekre. Ismerje fel 

a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat. Ismerje fel a kijelentő és a kérdő 

mondatokat. Legyen tisztában a szóvégi magánhangzóra végződő szavak 

helyesírásával és tudja a tanult kivételeket. Tudja a mondatokat szavakra tagolni.  
 

 

3.o 

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a 

tanult helyesírási ismeretek alkalmazásával.  

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben 

is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását 

önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. Ismerje fel és helyesen 

alkalmazza az öt mondatfajtát. Ismerje fel és tudja csoportosítani a szavakat 

szófajuk szerint (főnév, ige, melléknév). Alkalmazza az igeidők helyesírási 

szabályait. 

 

 

 



4.o 

 

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a tanult 

helyesírási szabályok alkalmazásával.  

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben 

is. A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását 

önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.  

Tudja a szavakat szófajuk szerint csoportosítani (ige, főnév, melléknév, 

számnév). Legyen tisztában a főnevek helyesírásával. Ismerje fel az igeidőket és 

az igemódokat. 


