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Követelmények osztályozó vizsgára 

 

 

1. osztály 
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése. A háztartási és 

közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. Alapvető háztartási feladatok, eszközök, 

gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete. Példák ismerete az egészséges, korszerű 

táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, 

tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján. Életkori szintnek 

megfelelő probléma-felismerés, problémamegoldás. Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása. Az elvégzett munkáknál 

alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. A munka közbeni célszerű rend, tisztaság 

fenntartása. Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. Aktív részvétel, 

önállóság és együttműködés a tevékenységek során. A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az 

úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat 

(tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak ismerete. Az 

alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 

 

2.osztály 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök 

biztonságos, balesetmentes használata. A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.A 

közlekedési veszélyforrások tudatosulása. 

3. osztály 
Fogalmak: pelenka öltés, férc öltés. Segélyhívó telefonszámok. Egészséges táplálkozás, vitamindús 

ételek. Természetes anyagok. Jeles napok: Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15. Szelektív 

hulladékgyűjtés. A fa tulajdonságai. Tömegközlekedési eszközök használatára vonatkozó szabályok.  

A kerékpár részei.    

Munkadarab készítése: könyvjelző 

 

4. osztály   
Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. Ünneplés a családban. Családi szokások és 

hagyományok. Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. Ajándékkészítés, csomagolás. Az 

ajándékozás módja, formája. Takarékosság lehetőségek alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, 

fogyasztási cikkekkel. Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek elleni védekezés 

módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási műveletek). Egészségkárosító és környezetszennyező 

hatások a háztartásban. Megelőzés, kármentesítés. Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos segélyhívás szabályai.  

 

5. osztály   

A természeti és társadalmi környezet szerepe. Szobanövények ápolása. Energia felhasználás. Fa 

tulajdonságainak ismerete. Műszaki rajz alapismeretek. Mesterséges faanyagok tulajdonságai. Papír 

felhasználása. Szárazföldi- légi és vízi közlekedés  ismerete . Településtípusok ismerete. Népi építészet 

ismerete. Gépek felépítése és szerepe. Mérések a gyakorlatban. Energiafajták és működésük. 

Környezettudatosság.  

 

6. osztály   
Növénytermesztés, biogazdálkodás ismerete. Műanyagok tulajdonságai és felhasználásuk. Műszaki 

ábrázolás. Vasúti és légiközlekedés ismerete. A lakás jellemzői. Lakberendezési ismeretek. Egyszerű 

gépek működése. Káros szenvedélyek. Egészséges életmód szerepe. Helyes öltözködés. Konyhai 

alapismeretek. Családi költségvetés. Szobanövények ápolása. 
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7. osztály  

Haszonállatok és Hobbiállatok gondozása. Hulladék felhasználás. A bányászat szerepe. Fémek 

tulajdonságai és megmunkálása. Közlekedés szabályainak ismerete. Város, a városi építészet. 

Egyszerű gépek működési elve. A gépkocsi felépítése és működése. Elektromosság, mágneses 

tulajdonság. Személyes higiénia. Tápanyagok jellemzői. Tisztasági ismeretek. Háztartási munkák 

ismerete. A varrógép felépítése és működése. 

 

 

 

 


