
Osztályozóvizsga-tematika 

2. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

 

1. félév 

Irodalom 

 Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra első 6 versszakának szöveghű elmondása 

 olvasson lassú folyamatossággal 

 tartson szünetet a mondatok végén 

 olvasmányok tartalmának elmondása tanítói kérdésekre 

 tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasása, a felolvasott 

szöveg mondatokra tagolása: szünettartás, levegővétel 

 kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazása 

 ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel 

 legyen képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzői alapján 

 

Magyar nyelv 

 a mondat fogalma és helyesírása 

 szavak, szószerkezetek, két-három mondat helyes leírása másolással, tollbamondás 

után 

 másoláskor legfeljebb 1-2 írástechnikai hibát követhet el 

 különböztesse meg a verset a prózától 

 ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője  

 alkalmazza a helyesírási szabályokat egyszerű szavakban 

 helyesen válassza el az egyszerű szavakat 

 magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetése, szótagszám megállapítása, az 

időtartam helyes jelölése szóban és írásban 

 a kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása 

 szavak, nevek betűrendnek megfelelő sorba rendezése 

 írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

 

Év vége 

Irodalom 

 Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra első 6 versszakának, ill. Petőfi Sándor: 

Anyám tyúkja c. versének szöveghű elmondása 

 olvasmányok tartalmának elmondása tanítói kérdésekre 



 hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét 

 a hangos olvasási hibák közül ne kövessen el újrakezdést 

 ismerje fel a mesét, a mesében szereplő helyszínt, a kezdő és befejező nyelvi 

fordulatokat 

 önálló véleményt alkosson az olvasmányokban szereplő személyek viselkedéséről 

 tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasása, a felolvasott 

szöveg mondatokra tagolása: szünettartás, levegővétel 

 kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazása 

 8 -10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerése, megértésének 

igazolása kérdések megválaszolásával 

 szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasása: legalább a szavak 

egyben tartásával 

 a kérdésekre értelmesen válaszoljon 

 ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel 

 legyen képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzői alapján 

 tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek fel, a versszakokban érezhető a ritmus 

 

Magyar nyelv 

 a mondat fogalma és helyesírása 

 szavak, szószerkezetek, két-három mondat helyes leírása másolással, tollbamondás 

után 

 különböztesse meg a verset a prózától 

 ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője  

 alkalmazza a helyesírási szabályokat egyszerű szavakban 

 helyesen válassza el az egyszerű szavakat 

 magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetése, szótagszám megállapítása, az 

időtartam helyes jelölése szóban és írásban 

 a kiejtéssel megegyezően írt szavak biztos helyesírása 

 kiejtéstől eltérő szavak helyesírása 

 jelölje helyesen a j hangot 30-40 gyakori szóban 

 szavak, nevek betűrendnek megfelelő sorba rendezése 

 a kijelentő és kérdő mondat felismerése, helyesírása 

 a szótő és toldalék felismerése 

 ellentétes jelentésű szavak felismerése 

 rokonértelmű szavak felismerése 

 az írásteljesítményének szintje érje el a kb. 19-28 betűt percenként 

 írástechnikai hibát ne kövessen el 

 írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

 


