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Szóbeli szö-
vegek alko-
tása külön-
böző kom-
munikációs 
helyzetek-
ben 

Felismeri az alapvető 
hétköznapi élethely-
zeteket. 

Felismeri az alapvető 
hétköznapi élethelyze-
teket és 
a helyzeteknek megfe-
lelő, 2-4 egyszerű 
mondatból álló szóbeli 
szöveget alkot. 
 

Az alapvető hétköznapi 
helyzet résztvevője-
ként 2-4 egyszerű 
mondatból álló szóbeli 
szöveget alkot. 

Az alapvető hétköznapi 
helyzetnek megfelelő 
5-7 egyszerű mondat-
ból álló szóbeli szöve-
get alkot. 

Az alapvető hétköznapi 
kommunikációs helyzet-
nek megfelelő szóbeli 
szöveget alkot. 
Azonosítja a kommuni-
kációs folyamat szerep-
lőit. 

Felismeri az alapvető hétköz-
napi és tömegkommunikációs 
helyzeteket és a helyzetnek 
megfelelő szóbeli szöveget 
alkot. 
Azonosítja a kommunikációs 
folyamat szereplőit. 
 

Metakom-
munikáció 

Alapvető hétköznapi 
élethelyzetekben 
felismeri a testbe-
szédet és az arcjáté-
kot.  

Alapvető hétköznapi 
élethelyzetekben fel-
ismeri és használja a 
testbeszédet és az 
arcjátékot.  

Alapvető hétköznapi 
élethelyzetekben test-
beszédét és arcjátékát 
segítséggel összehan-
golja a szöveggel.  

Alapvető hétköznapi 
élethelyzetekben test-
beszédét és arcjátékát 
önállóan összehangolja 
a szöveggel. 

Alapvető hétköznapi 
élethelyzetekben testbe-
szédét és arcjátékát 
önállóan összehangolja a 
szöveggel. 
Felismeri 
tömegkommunikációs 
helyzetben a testbeszé-
det és az arcjátékot. 

Alapvető hétköznapi élethely-
zetekben testbeszédét és 
arcjátékát önállóan összehan-
golja a szöveggel. 
Felismeri tömegkommuniká-
ciós helyzetben a szöveggel 
összhangban lévő testbeszé-
det és arcjátékot. 

 

Különböző 
szövegek 
értő olvasá-
sa 

Értően olvas képpel 
illusztrált 2-4 monda-
tos köznyelvi szöve-
get.   

Értően olvas bekezdé-
sekre tagolt 5-7 mon-
datos köznyelvi szöve-
get.   

Értően olvas bekezdé-
sekre tagolt 8-10 mon-
datos köznyelvi szöve-
get.   

Értően olvas minimum 
8-10 mondatos köz-
nyelvi szöveget.  
 

Értően olvas köznyelvi, 
instrukciós, tankönyvi és 
ismeretterjesztő 
szöveget.  

Értően olvas köznyelvi, inst-
rukciós, tankönyvi, ismeret-
terjesztő és egyszerű publi-
cisztikai 
szöveget.  
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Olvasási 
stratégiák- a 
szöveg alap-
vető jellem-
zői 

Azonosítja a köznyel-
vi szöveg témáját. 

Azonosítja a köznyelvi 
szöveg témáját. 
Képes a szöveg címé-
nek értelmezésére 
több lehetséges meg-
oldásból választva. 

Azonosítja a köznyelvi 
szöveg témáját.  
Képes a szöveg címé-
nek értelmezésére.  
Képes a témához kap-
csolódó előzetes tudás 
előhívására. 

Azonosítja a köznyelvi 
szöveg témáját.  
Képes a szöveg címé-
nek értelmezésére.  
Képes a témához kap-
csolódó előzetes tudás 
előhívására. 
Képes a szöveget tar-
talmi egységekre bon-
tani. 
Összefoglalja a szöveg 
tartalmát minimum 2-
4 mondatban. 

Azonosítja a köznyelvi, 
egyszerű narratív és 
ismeretterjesztő szöveg 
témáját.  
Képes a szöveg címének 
értelmezésére.  
Képes a témához kapcso-
lódó előzetes tudás elő-
hívására. 
A szöveget tartalmi egy-
ségekre bontja. 
Összefoglalja a szöveg 
tartalmát.  

Azonosítja a köznyelvi, egy-
szerű narratív és ismeretter-
jesztő szöveg témáját. 
Képes a szöveg címének ér-
telmezésére. 
Képes a témához kapcsolódó 
előzetes tudás előhívására. 
A szöveget tartalmi egységek-
re bontja. 
Összefoglalja a szöveg tartal-
mát. 
Reflektál a szövegre. 
Megfogalmaz kérdéseket a 
szöveggel kapcsolatban, és 
egy lehetséges értelmezést 
ad. 

Szövegértési 
stratégiák - 
értő olvasás 

Rövid köznyelvi szö-
vegből segítséggel 
kiemeli az alapvető 
adatokat pl. tulaj-
donneveket, szám-
neveket. 

Rövid köznyelvi szö-
vegből segítséggel 
kiemeli a lényeges 
adatokat  
pl. tulajdonneveket, 
számneveket, cselek-
véseket. 

Rövid köznyelvi szö-
vegből kiemeli a lénye-
ges adatokat  
pl. tulajdonneveket, 
számneveket, cselek-
véseket. 
Megfogalmazza saját 
véleményét a szöveg-
ről minimum2-4 mon-
datban. 

Köznyelvi és 20-21. 
századi szépirodalmi 
szövegből kiemeli a 
lényeges adatokat.  
Megfogalmazza saját 
véleményét a szöveg-
ről minimum 5-7 mon-
datban. 

Köznyelvi, ismeretter-
jesztő és 20-21. századi 
szépirodalmi szövegből 
kiemeli a lényeges ada-
tokat.  
Megfogalmazza saját 
véleményét a szövegről.  

Köznyelvi, instrukciós, tan-
könyvi, ismeretterjesztő, 
publicisztikai és 20-21. századi 
szépirodalmi szövegből ki-
emeli lényeges adatokat. 
Megfogalmazza saját vélemé-
nyét a szövegről. 

Szókincs 
bővítése 

Segítséggel használja 
a hétköznapi kom-
munikációhoz szük-
séges szókincset.  

Használja a hétköznapi 
kommunikációhoz, a 
munkában való eliga-
zodáshoz és az alapve-
tő hivatalos ügyinté-
zéshez szükséges szó-
kincset pl. kapcsolat-
felvétel, elemi udvari-
assági formák, szán-
dék- és véleménynyil-
vánítás. 

Használja a hétköznapi 
kommunikációhoz, a 
munkában való eliga-
zodáshoz és a hivatalos 
ügyintézéshez szüksé-
ges szókincset. 

Használja a hétköznapi 
kommunikációhoz, a 
munkában való eliga-
zodáshoz és a hivatalos 
ügyintézéshez szüksé-
ges szókincset.  
Megfogalmazza né-
hány szó jelentését 
szövegkörnyezetből. 

Használja a hétköznapi 
kommunikációhoz, a 
munkában való eligazo-
dáshoz és a hivatalos 
ügyintézéshez szükséges 
szókincset nyelvhelyes-
ségi szempontból helye-
sen. 
Megfogalmazza néhány 
szó jelentését szöveg-
környezetből. 

Használja a hétköznapi kom-
munikációhoz, a munkában 
való eligazodáshoz, hivatalos 
ügyintézéshez és a tömeg-
kommunikáció értő befoga-
dásához szükséges szókincset 
nyelvhelyességi szempontból 
helyesen. 
Megfogalmazza néhány szó 
jelentését szövegkörnyezet-
ből. 
Megkülönbözteti az aktív és 
passzív szókincset. 



 Szövegelem-
zés alapvető 
eljárásai 

Segítséggel képes 
értelmezni 2-4 mon-
datos köznyelvi szö-
veget.  

Segítséggel képes ér-
telmezni 5-7 mondatos 
köznyelvi szöveget.  
Alkalmazza a szöveg-
elemzés alapvető 
eljárásait: téma meg-
állapítása, adatkere-
sés, válaszadás kérdé-
sekre. 

Segítséggel képes ér-
telmezni 5-7 mondatos 
köznyelvi szöveget.  
Alkalmazza a szöveg-
elemzés alapvető eljá-
rásait: téma megállapí-
tása, adatkeresés, 
válaszadás kérdésekre, 
egyszerű ok-okozati 
kapcsolatok azonosí-
tása. 

Képes értelmezni köz-
nyelvi és 20-21. századi 
szépirodalmi szöveget.  
Alkalmazza a szöveg-
elemzés alapvető eljá-
rásait: téma megállapí-
tása, adatkeresés, 
válaszadás kérdésekre, 
ok-okozati kapcsola-
tok azonosítása, a 
lényeg kiemelése. 

Képes értelmezni köz-
nyelvi, ismeretterjesztő 
és 20-21. századi szép-
irodalmi szöveget.  
Alkalmazza a szöveg-
elemzés alapvető eljárá-
sait: a téma megállapítá-
sa, adatkeresés, válasz-
adás kérdésekre, ok-
okozati kapcsolatok 
azonosítása, a lényeg 
kiemelése, vázlatkészí-
tés. 
Megfogalmaz egy lehet-
séges értelmezést. 

Képes értelmezni köznyelvi, 
instrukciós, tankönyvi, isme-
retterjesztő, publicisztikai és 
20-21. századi szépirodalmi 
szöveget.  
Alkalmazza a szövegelemzés 
alapvető eljárásait: a téma 
megállapítása, adatkeresés, 
válaszadás kérdésekre, ok-
okozati kapcsolatok azonosí-
tása, a lényeg kiemelése, 
vázlatkészítés, szerkezet fel-
tárása. 
Megfogalmaz néhány lehet-
séges értelmezést.  

Kép és szö-
veg kapcso-
lata 

Kiválasztja a képcí-
met több lehetséges 
megoldás közül. 

Képaláírásokat ír. 
Párosítja a képet a 
szövegrészlettel.  

Címet ad a képnek. 
Párosítja a képeket a 
szöveggel. 

Címet ad a képnek. 
Kiemeli a képekhez 
tartozó szövegrészle-
teket. 
Értelmezi a szöveghez 
kapcsolódó ábrákat és 
illusztrációkat. 

Címet ad a képhez. 
Kiemeli a képekhez tar-
tozó szövegrészleteket. 
Értelmezi a szöveghez 
kapcsolódó ábrákat és 
illusztrációkat. 
Megfogalmazza a kép és 
szöveg közötti különb-
séget. 

Címet ad a képhez. 
Kiemeli a képekhez tartozó 
szövegrészleteket. 
Értelmezi a szöveghez kapcso-
lódó ábrákat és illusztrációkat. 
Megfogalmazza a kép és szö-
veg közötti különbséget. 
Megmagyarázza a kép és a 
szöveg kapcsolódási pontjait. 

Kreatív szö-
vegértés-
szövegalko-
tás 

Képes az olvasott 
szöveg alapján saját 
nézőpontjából 2-4 
mondatos szöveg 
alkotására. 

Képes az olvasott szö-
veg alapján egy adott 
nézőpontból 2-4 mon-
datos szöveg alkotásá-
ra kérdések segítségé-
vel. 

Képes az olvasott szö-
veg alapján kétféle 
nézőpontból 5-7 mon-
datos szöveg alkotásá-
ra.  

Képes az olvasott köz-
nyelvi és 20-21. századi 
szépirodalmi szöveg 
alapján két nézőpont-
ból minimum 8-10 
mondatos szöveg alko-
tására.  

Képes az olvasott köz-
nyelvi, 20-21. századi 
szépirodalmi szöveg és 
képzelet alapján néző-
pontváltásos szöveg 
alkotására. 
Felismeri a különböző 
stílusokat és hangne-
meket hétköznapi és 20-
21. századi szépirodalmi 
szövegekben. 

Képes az olvasott köznyelvi, 
20-21. századi szépirodalmi 
szöveg és képzelet alapján 
nézőpontváltásos szöveg 
alkotására. 
Felismeri a különböző stíluso-
kat és hangnemeket hétköz-
napi és 20-21. századi szép-
irodalmi szövegekben. 
Eltérő stílusú szövegeket 
alkot. 



 Vizuális 
közlések 
értelmezése 

Értelmezi a 2-4 mon-
datos feliratokat, 
piktogramokat. 

Értelmezi az 5-7 mon-
datos feliratokat, pik-
togramokat. 

Értelmezi az 5-7 mon-
datos feliratokat, pik-
togramokat és reklá-
mokat. 
Megkülönbözteti a 
fikciós és nem fikciós 
szövegelemeket. 

Értelmezi a feliratokat, 
piktogramokat, reklá-
mokat és a szövegek 
tipográfiáját. 
Megkülönbözteti a 
fikciós és nem fikciós 
szövegelemeket. 

Értelmezi a feliratokat, 
piktogramokat, reklámo-
kat, plakátokat, hirdeté-
seket, felhívásokat és 
szövegek tipográfiáját. 
Megkülönbözteti a fikci-
ós és nem fikciós szö-
vegelemeket. 

Értelmezi a feliratokat, piktog-
ramokat, reklámokat, plaká-
tokat, hirdetéseket, felhíváso-
kat, publicisztikai szövegek 
tipográfiáját. 
Megkülönbözteti a fikciós és 
nem fikciós szövegelemeket. 

Szövegműfa-
jok megkü-
lönböztetése 

Segítséggel megkü-
lönbözteti az írásbeli 
és a szóbeli szöveg-
műfajokat. 

Segítséggel megkülön-
bözteti az írásbeli és a 
szóbeli, a verses és 
prózai szövegműfajo-
kat. 

Megkülönbözteti az 
írásbeli és a szóbeli, a 
verses és prózai szö-
vegműfajokat, fikciós 
és nem fikciós szöveg-
elemeket. 

Megkülönbözteti az 
írásbeli és a szóbeli, a 
verses és prózai szö-
vegműfajokat, magán-
használatú és nyilvá-
nos, fikciós és nem 
fikciós szövegeleme-
ket. 

Megkülönbözteti az 
írásbeli és a szóbeli, a 
verses és prózai szöveg-
műfajokat, magánhasz-
nálatú és nyilvános, 
fikciós és nem fikciós 
szövegelemeket. 
Azonosítja a szépiroda-
lom néhány alapvető 
műfaját. 

Megkülönbözteti az írásbeli és 
a szóbeli, a verses és prózai 
szövegműfajokat, magán-
használatú és nyilvános, fikci-
ós és nem fikciós szövegele-
meket. 
Azonosítja a szépirodalom 
néhány alapvető műfaját. 
Megkülönbözteti a tájékozta-
tó és véleményközlő műfajo-
kat. 

Az olvas-
mányhoz 
kapcsolódó 
ismeretek, 
személyes 
élmények 
felidézése, 
saját véle-
mény meg-
fogalmazása 

Felidéz saját élményt 
egyszerű szépirodal-
mi olvasmányról. 

Felidéz saját élményt 
egyszerű szépirodalmi 
olvasmányról. 
Megfogalmazza saját 
véleményét 2-4 mon-
datban a szereplők 
cselekedeteiről, ér-
zelmeiről, gondolatai-
ról. 

Felidéz saját élményt 
egyszerű szépirodalmi 
olvasmányról. 
Megfogalmazza saját 
véleményét 2-4 mon-
datban a szereplők 
cselekedeteiről, érzel-
meiről, gondolatairól. 
Képes megnevezni az 
olvasmányban felme-
rülő 1-2 élethelyzetet 
és erkölcsi kérdést. 

Felidéz saját élményt 
20-21. századi szépiro-
dalmi olvasmányról. 
Megfogalmazza saját 
véleményét minimum 
5-7 mondatban a sze-
replők cselekedeteiről, 
érzelmeiről, gondolata-
iról. 
Képes minimum 2-4 
mondatban véleményt 
alkotni az olvasmány-
ban felmerülő emberi 
helyzetekről és erköl-
csi kérdésekről. 

Felidéz saját élményt 20-
21. századi szépirodalmi 
olvasmányról. 
Megfogalmazza saját 
véleményét a szereplők 
cselekedeteiről, érzelme-
iről, gondolatairól, jel-
leméről, társadalmi 
helyzetéről, motivációi-
ról, nézeteiről. 
Képes véleményt alkotni 
az olvasmányban megje-
lenített emberi helyze-
tekről, erkölcsi kérdések-
ről és értékekről. 
Igazolja véleményét 
szövegrészletekkel. 

Felidéz saját élményt 20-21. 
századi szépirodalmi olvas-
mányról. 
Megfogalmazza saját vélemé-
nyét a szereplők cselekedetei-
ről, érzelmeiről, gondolatairól, 
jelleméről, társadalmi helyze-
téről, motivációiról, nézetei-
ről. 
Képes véleményt alkotni az 
olvasmányban megjelenített 
emberi helyzetekről, erkölcsi 
kérdésekről és értékekről. 
Igazolja véleményét szöveg-
részletekkel. 
Felismeri a lírai művekben 
megjelenített emberi prob-
lémákat. 
Összehasonlítja a különböző 
vélemények hasonló és elté-
rő elemeit. 
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Írástechnika, 
másolás, 
jegyzetelés  

Kézzel olvashatóan ír. 
Másol egyszerű 
mondatokat. 

Kézzel olvashatóan ír. 
Másol egyszerű mon-
datokat, egyszerű 
vázlatot és jegyzetet. 

Képes mások számára 
is rendezett, olvasható 
írásképre. 
Másol egyszerű mon-
datokat, egyszerű váz-
latot és jegyzetet. 

Képes mások számára 
is olvasható, rendezett 
írásképre. 
Rendezetten és logi-
kusan másol kész jegy-
zetet.  
Kiemeli a lényeget az 
olvasott szövegben.  
Szempontok szerint 
vázlatot készít. 

Képes mások számára is 
olvasható, rendezett 
írásképre. 
Rendezetten és logiku-
san másol kész jegyzetet. 
Kiemeli a lényeget az 
olvasott szövegben.  
Önállóan vázlatot, jegy-
zetet készít. 

Képes mások számára is ol-
vasható, rendezett írásképre. 
Rendezetten és logikusan 
másol kész jegyzetet. 
Kiemeli a lényeget az olvasott 
szövegben.  
Önállóan vázlatot, jegyzetet 
készít. 

Különböző 
szövegtípu-
sok alkotása 

Képes űrlapot kitöl-
teni személyes adata-
ival. 

Képes 2-4 mondatos 
magánlevél, e-mail 
írására, űrlap kitölté-
sére. 

Képes magánlevél, e-
mail, kérvény írására, 
űrlap kitöltésére. 
5-7 mondatos elbeszé-
lést alkot.  

Képes magánlevél, e-
mail, kérvény, hivata-
los levél írására, űrlap 
kitöltésére. 
5-7 mondatos elbeszé-
lést, ismertetést alkot 
személyes élmény 
alapján. 

Képes magánlevél, e-
mail, kérvény, hivatalos 
levél írására, űrlap kitöl-
tésére. 
 Elbeszélést, ismerte-
tést, leírást alkot szemé-
lyes és kulturális élmény 
alapján. 

Képes magánlevél, e-mail, 
kérvény, hivatalos levél írásá-
ra, űrlap kitöltésére. 
Elbeszélést, leírást, jellem-
zést, véleményt, ismertetést 
alkot személyes és kulturális 
élmény alapján. 

Nyelvhelyes-
ségi, helyes-
írási ismere-
tek alkalma-
zása 

Ismeri és alkalmazza 
a legalapvetőbb he-
lyesírási szabályokat 
2-4 mondatos szöveg 
alkotásakor. 

2-4 mondatos szöveget 
alkot megfelelő nyelv-
helyességgel és helyes-
írással. 

5-7 mondatos szöveget 
alkot megfelelő nyelv-
helyességgel és helyes-
írással. 

Minimum 8-10 mon-
datos szöveget alkot 
megfelelő nyelvhelyes-
séggel és helyesírással. 

Megfelelő, érthető 
nyelvhelyességgel és 
helyesírással alkot szö-
veget. 

Megfelelő, érthető nyelvhe-
lyességgel és helyesírással 
alkot szöveget. 
Képes normakövető nyelvhe-
lyesség és helyesírás haszná-
latára. 

Kreatív szö-
vegalkotás 

Segítséggel képes 2-4 
mondatos saját gon-
dolatokra épülő szö-
veg írására, fantázia 
és személyes élmény 
alapján. 

Képes 2-4 mondatos 
saját gondolatokra 
épülő szöveg írására, 
fantázia és személyes 
élmény alapján. 

Képes 5-7 mondatos 
saját gondolatokra 
épülő szöveg írására, 
fantázia és személyes 
élmény alapján. 

Képes minimum 8-10 
mondatos saját gondo-
latokra épülő szöveg 
írására fantázia segít-
ségével személyes 
élmény, kulturális 
hatások alapján. 
Minimum 8-10 mon-
datos elbeszélést és 
leírást alkot. 

Képes saját gondolatok-
ra épülő szöveg írására 
fantázia segítségével, 
személyes élmény, kul-
turális hatások alapján. 
Elbeszélést, leírást és 
párbeszédet alkot. 
 

Képes saját gondolatokra 
épülő szöveg írására fantázia 
segítségével, személyes él-
mény, kulturális hatások alap-
ján. 
Elbeszélést, leírást, párbeszé-
det és monológot alkot. 
Meghatározott nézőpontot 
használ az elbeszélésben. 

Anyaggyűj-
tés és ren-
dezés 

Megadott szempont-
ok szerint képeket és 
egyszerű adatokat 
gyűjt. 

Megadott szempontok 
szerint képeket és 
egyszerű adatokat 
gyűjt nyomtatott mé-
diumokban. 

Megadott szempontok 
szerint képeket, egy-
szerű adatokat és té-
nyeket gyűjt nyomta-
tott médiumokban és 
könyvekben.  

Megadott szempontok 
szerint képeket, egy-
szerű adatokat és té-
nyeket gyűjt nyomta-
tott médiumokban, 
könyvekben és folyó-
iratban. 

Megadott szempontok 
szerint képeket, egysze-
rű adatokat és tényeket 
gyűjt nyomtatott médi-
umokban, könyvekben 
és folyóiratban. 
Rendezi az összegyűjtött 
anyagot. 

Megadott szempontok szerint 
képeket, egyszerű adatokat és 
tényeket gyűjt nyomtatott 
médiumokban, könyvekben és 
folyóiratban. 
Rendezi és írásba foglalja az 
összegyűjtött anyagot. 
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Információ-
gyűjtés és 
ismeretszer-
zés módsze-
rei 

Segítséggel használja 
a praktikus hétköz-
napi 
információhordo-
zókat (pl. menetrend, 
telefonkönyv, térkép, 
vásárlótájékoztató). 
 

Segítséggel használja a 
praktikus hétköznapi 
információhordozókat 
pl. menetrend, tele-
fonkönyv, térkép, vá-
sárlótájékoztató. 
Segítséggel használja 
az egynyelvű szótára-
kat és lexikonokat 
ismeretlen kifejezések 
jelentésének megke-
resésére. 
 

Önállóan használja a 
praktikus hétköznapi 
információhordozókat 
pl. menetrend, tele-
fonkönyv, térkép, vá-
sárlótájékoztató. 
Önállóan használja az 
egynyelvű szótárakat 
és lexikonokat ismeret-
len kifejezések jelenté-
sének megkeresésére. 
Érti és alkalmazza a 
tudom – nem tudom – 
tudni akarom – kate-
góriákat. 

Önállóan használja a 
praktikus hétköznapi 
információhordozókat 
pl. menetrend, tele-
fonkönyv, térkép, vá-
sárlótájékoztató. 
Önállóan használja az 
egynyelvű szótárakat 
és lexikonokat ismeret-
len kifejezések jelenté-
sének megkeresésére.  
Érti és alkalmazza a 
tudom – nem tudom – 
tudni akarom – más-
képp tudom kategóri-
ákat.  

Önállóan használja a 
praktikus hétköznapi 
információhordozókat 
pl. menetrend, telefon-
könyv, térkép, vásárlótá-
jékoztató.  
Önállóan használja az 
egynyelvű szótárakat és 
lexikonokat ismeretlen 
kifejezések jelentésének 
megkeresésére. 
Érti és alkalmazza a tu-
dom – nem tudom – 
tudni akarom – másképp 
tudom kategóriákat. 
 A tanult anyagot külön-
böző információhordo-
zókból bővíti. 

Önállóan használja a praktikus 
hétköznapi információhordo-
zókat pl. menetrend, telefon-
könyv, térkép, vásárlótájékoz-
tató. 
Önállóan használja az egy-
nyelvű szótárakat és lexikono-
kat ismeretlen kifejezések 
jelentésének megkeresésére. 
Érti és alkalmazza a tudom – 
nem tudom – tudni akarom – 
másképp tudom kategóriákat. 
A tanult anyagot különböző 
információhordozókból bővíti. 
Megfogalmazza a saját tudás 
bővülésének tartalmát. 

Könyvtár-
használat és 
források 
megjelölés 

Megjelöli a nyomta-
tott forrás szerzőjét 
és címét.  

Megjelöli a nyomtatott 
forrás szerzőjét és 
címét.  
Könyvtáros segítségé-
vel tájékozódik a 
könyvtárban. 

Megjelöli a nyomtatott 
forrás szerzőjét és 
címét.  
Önállóan tájékozódik a 
könyvtárban. 

Megjelöli a nyomtatott 
forrás szerzőjét, címét 
és a forrás nevét. 
Önállóan tájékozódik a 
könyvtárban. 
Elkülöníti a felhaszná-
lást és a szellemi lo-
pást.  

Megjelöli a nyomtatott 
forrás szerzőjét, címét és 
a forrás nevét. 
Önállóan tájékozódik a 
könyvtárban. 
Elkülöníti a felhasználást 
és a szellemi lopást.  
 

Megjelöli a nyomtatott forrás 
szerzőjét, címét és a forrás 
nevét. 
Önállóan tájékozódik a könyv-
tárban. 
Elkülöníti a felhasználást és a 
szellemi lopást.  
 

Vázlat fel-
használása 
és vázlatké-
szítés 

Ismeretterjesztő 
szöveg lényegét meg-
fogalmazza 2-4 mon-
datos vázlat, ábra, 
séma alapján. 

Ismeretterjesztő szö-
veg lényegét megfo-
galmazza 5-7 monda-
tos vázlat, ábra, séma 
alapján. 

Ismeretterjesztő szö-
veg lényegét és gondo-
latmenetét megfogal-
mazza 8-10 mondatos 
vázlat, ábra, séma 
alapján. 

Ismeretterjesztő szö-
veg lényegét és gondo-
latmenetét megfogal-
mazza vázlat, ábra, 
illusztráció és séma 
alapján. 

Ismeretterjesztő szöveg 
lényegét és gondolat-
menetét megfogalmazza 
vázlat, ábra, illusztráció 
és séma alapján. 
Vázlatot készít olvasott 
szöveg alapján valami-
lyen grafikus eljárással 
pl. lineáris vázlat, pók-
hálóábra, gondolattér-
kép. 

Ismeretterjesztő szöveg lé-
nyegét és gondolatmenetét 
megfogalmazza vázlat, ábra, 
illusztráció és séma alapján. 
Vázlatot készít olvasott szöveg 
alapján valamilyen grafikus 
eljárással pl. lineáris vázlat, 
pókhálóábra, gondolattérkép. 
Vázlatot készít rövid elő-
adáshoz, felelethez. 



Szövegek 
vizuális kör-
nyezetének 
értelmezése 

Adott témához kap-
csolódó egyszerű 
ábrákat, illusztráció-
kat értelmez. 

Rövid szöveghez kap-
csolódó egyszerű, 
tankönyvi ábrákat, 
illusztrációkat értel-
mez. 

Hosszabb szöveghez 
kapcsolódó egyszerű, 
tankönyvi ábrákat, 
illusztrációkat értel-
mez. 

Szövegösszefüggés-
ben tankönyvi ábrákat, 
illusztrációkat értel-
mez. 

Szövegösszefüggésben 
tankönyvi ábrákat, il-
lusztrációkat értelmez. 

Szövegösszefüggésben tan-
könyvi ábrákat, illusztrációkat, 
valamint nyomtatott tömeg-
kommunikációs szövegeket 
(pl. újságcikkek), ábrákat és 
illusztrációkat értelmez. 

Tömörítés, 
lényegki-
emelés, 
összefogla-
lás, 
jegyzetkészí-
tés 

2-4 mondatos hét-
köznapi szövegben 
megtalálja a kulcs-
szót. 
Rövid szöveg alapján 
hiányos mondatokat, 
ábrákat egészít ki. 
 

5-7 mondatos hétköz-
napi szövegben megta-
lálja a kulcsszavakat.  
Rövid szöveg alapján 
hiányos mondatokat, 
ábrákat egészít ki. 
Képes a megadott 
terjedelem tartására. 
 

8-10 mondatos hét-
köznapi szövegben 
megtalálja a kulcssza-
vakat.  
Rövid szöveg alapján 
hiányos mondatokat, 
ábrákat, táblázatot, 
vázlatot egészít ki. 
Képes a megadott 
terjedelem tartására. 
Segítséggel kiemeli a 
lényeget. 

Hétköznapi és a gya-
korlati írásbeliség 
körébe tartozó szö-
vegben megtalálja a 
kulcsszavakat. 
A szöveg alapján hiá-
nyos mondatokat, 
ábrákat, táblázatot, 
vázlatot egészít ki. 
Képes a megadott 
terjedelem tartására. 
Önállóan kiemeli a 
lényeget. 

Hétköznapi és a gyakor-
lati írásbeliség körébe 
tartozó szövegben meg-
találja a kulcsszavakat.  
A szöveg alapján hiányos 
mondatokat, ábrákat, 
táblázatot, vázlatot egé-
szít ki. 
Képes a megadott terje-
delem tartására. 
Önállóan kiemeli a lé-
nyeget. 
Tömöríti a szöveget. 

Hétköznapi és a gyakorlati 
írásbeliség körébe tartozó 
szövegben megtalálja a kulcs-
szavakat.  
A szöveg alapján hiányos 
mondatokat, ábrákat, tábláza-
tot, vázlatot egészít ki. 
Képes a megadott terjedelem 
tartására. 
Önállóan kiemeli a lényeget. 
Tömöríti a szöveget. 
Összefoglalást ír. 

Információk 
kritikus 
befogadása 

Segítséggel visszake-
resi a rövid hétköz-
napi szövegben talál-
ható adatokat és 
információkat.  

Segítséggel visszakeresi 
a rövid hétköznapi 
szövegben található 
adatokat és informáci-
ókat.  
Segítséggel azonosítja 
az információ forrását.  

Rövid hétköznapi szö-
vegben található ada-
tokat és információkat 
visszakeresi. 
Azonosítja az informá-
ció forrását. 
Összehasonlítja az 
azonos témáról szóló 
különböző rövidebb 
forrásokat: megállapít-
ja az alapvető azonos-
ságokat és különbsé-
geket.  

Rövid hétköznapi és 
gyakorlati írásbeliség 
körébe tartozó szö-
vegben található ada-
tokat és információkat 
visszakeresi.  
Azonosítja az informá-
ció forrását. 
Összehasonlítja az 
azonos témáról szóló 
különböző rövidebb 
forrásokat: megállapít-
ja az alapvető azonos-
ságokat és különbsé-
geket.  

Rövid hétköznapi és 
gyakorlati írásbeliség 
körébe tartozó szöveg-
ben található adatokat 
és információkat vissza-
keresi. 
Azonosítja az információ 
forrását. 
Összehasonlít azonos 
témáról szóló különböző 
rövidebb forrásokat: 
megállapít alapvető 
azonosságokat és kü-
lönbségeket. 
Felismeri az egyszerű 
ok-okozati összefüggé-
seket. 

Rövid hétköznapi, tankönyvi, 
tömegkommunikációs és 
gyakorlati írásbeliség körébe 
tartozó szövegben található 
adatokat és információkat 
visszakeresi. 
Azonosítja az információ for-
rását. 
Összehasonlít azonos témáról 
szóló különböző rövidebb 
forrásokat: megállapít alapve-
tő azonosságokat és különb-
ségeket, a felismert különb-
ségeket összekapcsolja a 
beszélő helyzetével és a köz-
lés lehetséges céljaival. 
Felismeri az egyszerű ok-
okozati összefüggéseket. 

 

 

 


