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1. A gimnáziumi képzés számára készült idegen nyelvi helyi tanterv 

alapjául szolgáló jogszabályok 

 

Jelen helyi tanterv a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 5/2020 számú 

Kormányrendelet  (első, illetve második idegen nyelv a gimnáziumok 9-12. évfolyamán) 

mellékletei alapján készült. 

 

2. Alapelvek, célok az idegen nyelvek tanításában 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az 

alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. 

Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. A 

korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Célunk, hogy olyan helyzetekre készítsük fel a tanulókat, amelyek már 

most vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási 

folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével 

kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, 

illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó 

feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

Alapvető célunk ezen készségek fejlesztése, mivel az élő idegen nyelvek ismerete 

elengedhetetlen 

 a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

 a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

 a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

 a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

 saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 Törekszünk arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag 

könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. Ennek támogatása is a feladataink közé 

tartozik. 

Hangsúlyt fektetünk a kooperatív feladatokra és a projektmunkákra, melyek szintén 

erősíthetik a motivációt 

  Alkalmat kell adunk diákjainknak saját kommunikációs szükségleteik 

megfogalmazására, önálló feladatmegoldásra, azon források megismerésére (szótárak, 

kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek 

segíthetik az önálló munkában. 

  Munkájukhoz rendszeres tanári értékelést kell biztosítanunk, s támogatnunk abban, 

hogy elsajátítsa az önértékelés módszereit is.  

Segítenünk kell őket abban, hogy önbizalmuk és kifejezőkészségük nőjön, fejlődjön az 

írásbeli és szóbeli megnyilatkozások által. 

  A tanulóknak alkalmat kell adnunk életkori sajátosságaiknak, érdeklődésüknek és 

kommunikációs szükségleteiknek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi 

tevékenységekben való részvételhez, hogy megtapasztalják a célnyelv autentikus használatát.  
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  A tanulási folyamat során segítenünk kell őket, hogy megszilárdítsák és rendszerezzék 

nyelvismeretüket. 

  Lehetőséget kell biztosítanunk, hogy a páros és csoportmunkán keresztül 

megtanuljanak együttműködni, egymásnak segíteni, egymásra figyelni. 

  Célunk, hogy diákjainkat a célnyelvi országok kultúrájának megismerése által 

nyitottságra, toleranciára neveljük. Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó 

jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a 

más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség 

tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet 

játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább 

középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás 

során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási 

szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv 

felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 

egész életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási 

stratégiák egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint 

az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

3. Az idegen nyelvek tanításának szerepe, kapcsolódás a kompetenciákhoz 

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

  

Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése.  

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az 

élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka 

világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános 

kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és 

jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi 

tevékenységekhez is szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai 

és a szövegkompetencia.  

A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, 

fonológiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges 

készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg 

értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül 

aktiválódik. 

A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét 

jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − 

az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, 

dialektusok).  

A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy 

szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az 
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interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

  

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve 

hasonlóságainak értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. 

Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más 

nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a 

nyelvtanítást mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, 

és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség 

elérhetővé váljon számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló 

interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra 

jellegzetességeit, a köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és 

alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

  

  

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése, a digitális kompetencia 

  

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs 

technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm 

nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több 

lehetőséget biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi 

közösséggel kialakítható  közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás  

és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, 

azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a 

korszerű  nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze. 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 

fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 

nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 

interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 

élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére is. 

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

  

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a 

nyelvtanulási stratégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes 

tanulás módszereinek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott 

módszerek kialakítására, a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének 
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kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére, ez pedig hasznosul más 

tantárgyak esetében is, 

A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának 

szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán 

kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át 

tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 

résztvevőivé teszi.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a 

gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra 

épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő 

idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást 

lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és 

tudásmegosztási lehetőségeit. 

 A személyes és társas kompetenciák:  
A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy 

csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, 

melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás 

növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, 

kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más 

népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 

az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely 

teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen 

magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással 

kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 

valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi 

feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat 

használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben 

a nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, 

hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a 

tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló 

nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak 
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fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a 

körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő 

célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai 

nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint 

általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok 

stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása 

és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- 

és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A 

nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és 

igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához 

segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már 

képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, 

valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák 

során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat 

az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és 

más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi 

országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt 

feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a 

nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a 

célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, 

stresszmentes, jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori 

sajátosságainak megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő 

feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási 

technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle 

értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és 

örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad 

nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, 

és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, 

javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy 

segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából 

meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia 

tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé 

kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja 

használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 

nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 

ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a 
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szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. 

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is 

integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk 

alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a 

kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább 

a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-

oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, 

személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív 

nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  
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4. Óraterv a gimnáziumi képzéshez  

A osztály – emelt óraszámú képzés 

 

 

Az elérendő célokat és nyelvi szinteket a kerettanterv kétéves képzési szakaszokra 

bontva a következőképpen határozza meg, ennek megfelelően alakítottuk ki gimnáziumi 

óratervünket: 

 

 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 
B1  B2 

 

 

 10. évfolyam 12. évfolyam 

Második 

idegen 

nyelv 

A1 A2 

 

 

Első idegen nyelv: 

 

évfolyam 

 

9. 10. 11. 12. 11. 

emelt 

12. 

emelt 

heti 

óraszám 

 

4  4  5 5 2 2 

hetek 

száma 

 

36 36 36 31 36 31 

éves 

óraszám 

 

144 144 180 155 72 62 

KER szint 

 

A2 plusz B1 B2 

mínusz 

B2 B2 B2 

plusz 
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Második idegen nyelv: 

 

évfolyam 9. 

 

10. 11. 12. 11. 

emelt 

12. 

emelt 

heti 

óraszám 

3 3 4 4 2 2 

hetek  

száma 

36 36 36 31 36 31 

éves 

óraszám 

108 108 144 124 72 62 

KER  

Szint 

KER-szintben 

nem 

megadható 

A1 A1+ A2 B1 

mínusz 

B1 

 

 

B osztály 

 

 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 
A2+ B1 

 

 

 10. évfolyam 12. évfolyam 

Második 

idegen 

nyelv 

A1 A2 

 

 

Első idegen nyelv: 

 

évfolyam 

 

9. 10. 11. 12. 11. 

emelt 

12. 

emelt 

heti 

óraszám 

 

3 3 5 5 2 2 

hetek 

száma 

 

36 36 36 31 36 31 

éves 

óraszám 

 

108 108 180 155 72 62 



11 

 

KER szint 

 

A2  A2 plusz B1 

mínusz 

B1 B1 

plusz 

B2  

 

 

Második idegen nyelv: 

 

évfolyam 9. 

 

10. 11. 12. 11. 

emelt 

12. 

emelt 

heti 

óraszám 

3 3 3 3 2 2 

hetek  

száma 

36 36 36 31 36 31 

éves 

óraszám 

108 108 108 93 72 62 

KER  

szint 

KER-szintben 

nem 

megadható 

A1 A1+ A2 B1 

mínusz 

B1 
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5. A tudás ellenőrzésének és a tanulók értékelésének formái és szempontjai 

az idegen nyelvek tanításában 

 

Az értékelésnek az a legalapvetőbb funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen 

nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé 

sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A 

tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének 

értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés 

területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol 

tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, 

milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, 

önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. írásbeli 

feleletek, témazáró dolgozatok, vizsgadolgozatok, szóbeli feleletek) és nem formális (órai 

munka, otthon elkészítendő munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelnünk kell a 

differenciálás elvére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

Iskolánkban az értékelés a fejlesztendő készségek tekintetében a következőképp történik: 

az íráskészség ellenőrzésének formái: fogalmazás, levélírás 

az olvasáskészség ellenőrzése: olvasásértési feladatsorok, önálló ismeretszerzés 

a beszédkészség ellenőrzése: párbeszéd előadása, történet elbeszélése, kiselőadás, 

képleírás 

a beszédértés ellenőrzése: hangfelvételre vonatkozó feladatsor megoldása, kérdésekre 

adott válaszok 

a szókincs és a nyelvtan ellenőrzése: rövid írásbeli dolgozatokkal 
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6. A tankönyvválasztás elvei az idegen nyelvek tanításában 

 

 

A helyi tantervhez választott tananyagok kiválasztási szempontjai: 

 témái megegyeznek az érvényben lévő NAT 2012 témaelőírásaival, valamint a 

hatályos kerettantervek követelményeivel: a tankönyvsorozat a középiskolai nyelvi 

tanterv követelményeit 100%-ban lefedi 

 eleget tesznek annak a kötelezettségnek, hogy a tankönyvet térítésmentesen is igénybe 

lehessen venni 

 témakörei és feladattípusai korosztály-relevánsak 

 minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

 egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

 tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot 

 nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, 

feladatokat 

 alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 megfelelnek a kerettanterv alapvető célkitűzéseinek: motiválják a tanulót a 

nyelvtanulásra, fejlesztik mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz 

szükségesek 

 olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat használnak, amelyek megkönnyítik a 

nyelv elsajátítását 
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7.Az angol mint idegen nyelv fejlesztési tervei  

 

7.1. Az angol mint első idegen nyelv évfolyamonkénti fejlesztési terve 

 

9. évfolyam 

 
Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti 

tudásszintre. Ez lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi 

csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek 

figyelembevételére is. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden 

tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 

Iskolánkban emelt óraszámban oktatjuk az első idegen nyelvet az A osztályban, így 

célunk az, hogy a 10. évfolyam végére B1 szintre, a 12. évfolyam végére B2 szintre juttassuk 

tanulóink idegennyelv-tudását. Szándékunk az, hogy már a középiskolai évek alatt 

megszerezhessék tanulóink a középfokú nyelvvizsgát, ezzel is segítve diplomához jutásukat. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 

technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás 

lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak 

figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi 

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a 

tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot 

szereznek az önértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

A osztály 

Óraszám: 144 óra/év, 4 óra/hét 
Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról 

van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 
Használ hagyományos és digitális alapú nyelvtanulási forrásokat és 

eszközöket. 

Alkalmazza nyelvtudását kommunikációra, közvetítésre, 

szórakozásra, ismeretszerzésre hagyományos és digitális csatornákon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb 

vonalaiban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 
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érveinek megértése több beszélő esetén is. 

A fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 

érdeklődési körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag 

lassan és érthetően beszélnek.  

Az érdeklődésnek megfeleló autentikus szövegek célzott  keresése 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, 

beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, 

viccek, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is. 

Gondolatok cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 

alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszter 

használatban. 

Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folythasson. Interkulturális tudatosságára 

építve felismerje a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására 
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képessé váljon. Megszerzett nyelvtudásával részt tudjon venni 

célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. 

A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket 

már más tantárgyak elsajátításában is tudja alkalmazni.  

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben folyamatos önkifejezés. 

Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és 

tartalmának megtervezése, és szükség esetén annak tudatos 

módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos 

kifejtése. 

Szabadon választott témábanm IKT.eszközökkel is támogatja 

mondanivalóját.  

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhez kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenete lényegének megértése.  
A szövegkörnyezet alapján kikövetkeztetni a szövegben előforduló ismeretlen 

szavak jelentését. 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát. 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben. 
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Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a 

részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhez tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában. 

Az adott műfaj hagyományainak követése, valamint alkalmazza a 

formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat, digitális felületen 

is. 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és 

elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; 

személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; 

tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, 

illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 
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foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 
a) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

. 

Hello Claire. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Richard. 

Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you on Monday. 

Good night. 

Have a nice day. 

Have a good weekend! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

Have you met Nina? 

How do you do? 

This is my friend, Richard. 

This is Jack, an old friend of mine.  

Let me introduce myself.  

Let me introduce Mr. Smith to you.  

Hello. 

How do you do, Nina? 

How do you do? 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefonálás: Hello, this is Richard Taylor speaking 

Can I speak to Claire, please? 

I’ll call back again later this evening. 

It was nice to speak to you. 

Thanks for calling. Bye! 

 

Yes, just a minute, please. 

 

Bye! 

Levéírás, email: Dear Peter, 

Best wishes, 

(With) love, 

Looking forward to hearing from you 

soon. 
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Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you today? 

How are you feeling today? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Engedélykérés és reagálás: Can I sit here? 

May I open the window? 

Yes, of course. 

Certainly. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

 

 

 

 

 

Happy Christmas / New Year / birthday! 

 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

 

Happy Christmas / New Year 

/ birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

Ismétléskérés (nem értés 

esetén)  

Sorry, what did you say?   

Nem értés, 

magyarázatkérés, 

magyarázat értésének 

ellenőrzése  

Could you understand me?  

Is it clear.  

Sorry, what does that mean?  

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: 

 

 

 

I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

Oh, dear. 

 

 

 

 

 

Aggódás, félelem 

kifejezése 

I’m worried about it. 

I fear …  

I’m afraid that  
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Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad / happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség 

 

 

 

 

 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m so happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

 

Bosszúság: 

 

 Oh, no! I’m fed up with it. 

Remény: 

 

 

 

 

What are your hopes for the new year? 

 

Are you coming to dinner tonight? 

 

 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll pass your exam. 

I hope so. 

Érdeklődés, érdektelenség 

kifejezése  

 

  I’m interested in  

I don’t care 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it’s terrible. 

Érdeklődés, érdektelenség: Are you interested in science? It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nemtetszés, 

érdeklődés: 

Do you like Italian food? 

How do you like it? 

What do you think of his new car? 

Are you interested in sports? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

It looks nice. 

I’m interested in history. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

Képesség: Can you speak French? 

How much can you learn in a month? 

I can understand French 

Terv: I’m going to look for a job. 

I want to improve my English. 

What job would you like to 

find? 
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Ígéret 

 

 

I’ll always love you. 

I’ll pay you back tomorrow. 

 

 

 

 

Elismerés  

 

Welldone.  It’s a good idea.  

I’m proud of you.  

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It means… 

Események leírása: What happened? 

 

We went to the beach and 

sunbathed, then we went to a 

seafood restaurant. 

Információkérés, -adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

Who invented the dishwasher? 

 

Can you tell me the way to the station? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

It was invented by Josephine 

Cochrane. 

Take the first street on the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Hannah? Yes, we have already met. 

Feltételezés, kétely I don’t think he did it.  

He might be right.  

I wonder where he is.  

 

Ok, okozat Why is that? 

How come he didn’t take part?  

Because …  

He is ill, that’s why.  

Magyarázat kifejezése What is it good for? 

How does it work?  

It’s used for cooking. 

It works with a battery. 

Emlékezés, nem 

emlékezés 

Do you remember meeting her? 

 

Did you remember to lock the door? 

I remember seeing her at the 

party last year.  

I can’t rememeber locking the 

door.  
 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Could you give me your credit card 

number? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t eat in here. 

Don’t worry. 

 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

 

 

Can you help me?  

 

Will you help me?  

Certainly, what can I do for 

you? 

Sure, no problem. 
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Segítség felajánlása és 

elfogadása  

Shall I bring you something from the 

shop?  

Yes, please. I’ll help you with 

your homework.  

Thanks, that sounds great.  

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Beszédszándék jelzése beszélgetés közben  

 

 

Hi, Allie, how are you feeling 

today? 

I’ve just got an idea.  

I’ll tell you that.  

Why don’t we…? 

 

 

 

 

 

 

Elemek összekapcsolása 

 

 

Beszélgetés lezárása 

And then… So… 

First… then, after that 

…finally  

 

Right. OK. It was nice talking 

to you. Right. OK. It was nice 

talking to you. 
 

Saját szöveg 

strukturálása:  

 

 

 

 

Kiemelés, hangsúlyozás  

 

 

 

 

Mondandó összefogalálása  

 

 

 

 

It’s cats that are very active at 

night.  

The biggest problem is that the 

weather is horrible 

 

All in all … 

To sum up … 

In short …. 

 

 

 

 



25 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

present perfect simple 

 

present perfect 

continouos  

 

 

 

 

Have you done your room?  

I haven’t finished it yet.  

I’ve been learning English for 3 

years.  

Have you been wating for a long 

time?  

Múltidejűség past simple 

 

 

 

past continuous 

 

 

past perfect  

I ate bread for breakfast.  

I didn’t see the film.  

Did you visit Joe?  

 

I was listening to her.  

Were they crying?  

 

I had seen her before.   

Jövőidejűség going to  

 

 

future simple 

 

future continuous 

I’m going to the doctor. It’s going 

to rain.  

 

When will you be sixteen? 

I’ll help you.  

This time tomorrow I will be skiing 

in Austria.  

Birtoklás 

kifejezése  

múlt időben 

jövő időben  

 didn’t have 

 

 

genitive ’s 

 

I didn’t have many friends at 

school.  

At the age of 25 I will have a car.  

Joe’s brother 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepozíciók  

helyhatározók  

képleírás kifejezései   

 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, inside, outside, indoors, 

outdoors, upstairs, downstairs, 

abroad 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

 

Időpontok/ 

dátumok 

 

 

 

 

 

 

Időtartam 

 

 

Időpont 

meghatározása 

How often? 

 

 

 

 

 

 

already, yet, just 
 

 

How long?  

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

in 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday,  

It’s eight.  It’s quarter to eight. 

 

I have already read it.  

He has not finished it, yet.  

She has just entered the room 

 

How long were you in Spain?  

For one month.  

 

soon, afterwards, later, next, then, 

the day before yesterday, the day 

after tomorrow, the other day, 

during the winter 

Mennyiségi 

viszonyok 

 egyes és többes szám  

számok 

sorszámok 

megszámlálható főnevek  

megszámlálhatatlan 

főnevek  

 

’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, 

’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, 

’quite’  

It isn’t good enough.  

The cake tastes quite good. 

 

Minőségi 

viszonyok 

 rövid melléknevek 

fokozása  

rendhagyó mellékevek 

fokozása  
hosszabb melléknevek 

fokozása  

összehasonlítás 

leírás 

 

 

Tom’s younger than Sue.  

Mary is the prettiest girl. 

good/bad 

better/worse 

more intelligent 

 

She is the most intelligent of all.  

What’s it like?  

What colour is it?  

What does it look/sound/taste/feel 

like? 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Modalitás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 can/ must 

could/may (permission) 

should/shouldn’t  

mustn’t 

can/ could/ be able to 

 

must/may/might/can’t 

 

 

should have/ might have 

 

 

I can/can’t swim. 

Can/could/may I join you?  

You should ask her. 

You mustn’t smoke here.  

I could swim when I was 5.  

I was able to pass the exam.  

Clara must be at school, she can’t 

be on holiday.  

She might like you. 

She should have done it sooner.  

He might have passed the exam 

 

Múltbeli 

szokások 

kifejezése  

  

used to/ would 

 

I used to cry a lot when I was a 

child. My mum would always tell 

us stories. 

Logikai 

viszonyok 

 célhatározás kifejezése  He went to Rome to study Italian.  

Függő beszéd 

jelen időben  

 

 

múlt idejű igével  

 reported speech He says he is tired. 

I don’t know where he lives.  

Tell him to stop it.  

 

He said he was tired.  

She told me not to leave. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

 

 mutató névmások  

kötőszavak  

személyes névmások 

határozatlan névmások 

 

további kötőszavak 

 

this, that, these, those 

and, or ,but, because  

some/any 

somebody, anybody, nobody, 

everybody 

however 

Feltételesség 

kifejezése  

 

  We’ll stay at home if it rains.  

We would buy it if we had money. 

 

Szenvedő 

szerkezet  

 

  The school was renovated during 

the summer.  

My car will be repaired tomorrow. 

 

Visszakérdezés 

   

She’s ill, isn’t she?  

She hasn’t met you before, has she? 
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Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
Témakör  óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 25 

Environment and nature  15 

School and education 10 

Holidays, travelling, tourism  10 

Public matters, entertainment 15 

English and language learning  15 

Intercultural topics  10 

Cross curicular topics and activities  10 

Current topics  10 

Science and technology, Communication  10 

Gaining and sharing knowledge  14 

Összes óraszám 144 

 

 

A témakör tartalma, 

tanulási eredmények 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

Tevékenységek 

 

PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE, PEOPLE AND 

SOCIETY 

-Saját élményen, tapasztalaton 

alapuló cselekmény, 

körülmény, érzés és gondolat 

rövid jellemzése. 

- Cselekvéssor, történet, 

személyes élmény leírása 

érthető folyamatos beszéd, 

kisebb szünetek beiktatásával; 

-Ismeretlen hangzó szöveg 

tartalmának megértése 

-A tématartományokhoz 

kapcsolódó s írott szövegek 

megértése; 

- Társalgás fenntartása, mások 

bevonása, és szükség esetén 

lezárása  

-Részt vétel személyes jellegű, 

vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról 

folytatott társalgásban;  

-A tématartományhoz 

kapcsolódó kép alapján 

gondolatok, vélemény és 

érzések kifejtése; 

-Digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is szöveg 

alkotása szóban és írásban; 

--Aktív, kezdeményező,  

részvétel a társalgásban , 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, 

friends, famous people 

- helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

immediate and wider 

environment, places to spend 

freetime 

- tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: parts of 

the house/flat, furnishings, 

appliances, clothes and 

accessories  

- eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays, school and family 

celebrations  

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, freetime activities, 

healthy eating, keeping fit, 

going to the doctor’s, doing 

chores 

- fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

extended family, social 

relations, clothes and fashion, 

Projekt (egyéni): 

családfa készítése, 

képekkel, szóbeli 

prezentációval  

kedvenc rokonaim  

történetek a múltból 

-példaképem, ill.egy 

híres ember élete 

- családok az angol 

nyelvű országokban 

különbségek, 

hasonlóságok 

’close/nuclear families’, 

’one parent families’, 

’extended families’, 

’adopted children’ 

-szerepek a családon 

belül 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a 

fodrásznál, a postán, , 

telefonos beszélgetések 

különböző 

szakemberekkel 

Prezentációk:  

hobbik, érdeklődési 

körök. 
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magabiztos bekapcsolódás az 

érdeklődési körbe tartozó 

témák esetén a személyes 

tématartományon belül; 

releváns kérdések 

információszerzés céljából, és 

megfelelő válasz  

-Interakció folytatása, 

vélemény kifejezése szóban és 

írásban  

-Információt vagy véleményt 

közlő és kérő, összefüggő 

feljegyzések, üzenetek írása. 

relationships, common 

illnesses, traditional treatments, 

positive-negative 

characteristics 

 

 

 

ENVIRONMENT AND NATURE 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

projektmunka kiselőadások;  

- A tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveg megértése,; 

- Vélemény megfogalmazása 

szóban és írásban; 

-Összefüggő, érthető és 

nagyrészt folyékony 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

-Szóbeli prezentáció tartása 

önállóan szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva a mondanivalót; 

-Az ismerős, elvontabb 

tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemek értelemzése; 

-Az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben az 

összefüggések megértése és 

értelmezése. 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants  

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature, 

home,city/town/village/country

side 

-eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters, nature 

protection campaigns 

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal 

protection, keeping pets, 

saving natural resources  

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural phenomena, weather 

and climate, seasons  

-A környezeti és természeti 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása, interakció 

a környezettel és természettel 

kapcsolatos tématartományban. 

Internetes kutatás:  

-veszélyeztetett állatok 

-eltűnő növények 

-a tengerek szennyezése 

- 

Kiselőadás/prezentáció 

készítése:  

-a klímaváltozás 

jelenlegi és lehetséges 

hatásai 

Mennyire egészséges 

lakóhelyem 

környezete? 

Egy angol nyelvű 

természetfilm 

megtekintése 

 

SCHOOL AND EDUCATION 

-A tématartományhoz 

kapcsolódó kép alapján 

gondolatok, vélemények és 

érzések kifejtése; 

-Kiselőadás tartása akár 

önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével; 

-A megfelelő szövegtípusok 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school staff 

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

educational institutions, parts 

of school buildings  

Egyéni kutatás és  

képes beszámoló: 

-régi és új iskolám 

összehasonlítása - 

történetük, híres 

tanáraik 

-a magyarországi és az 

angliai középiskola 



30 

 

jellegzetességeinek követése; 

-Kreatív, változatos műfajú 

szövegek alkotása szóban, 

kooperatív munkaformákban; 

-A hangzó szöveg lényegi 

tartalmának megértése; 

-A hangzó szövegből nyert 

információ alkalmazása  ; 

-Az írott szövegből nyert 

információ alkalmazása; 

-Vélemény megfogalmazása 

szóban és írásban; 

-Összefoglalás  és jegyzetelés,  

rövid olvasott vagy hallott 

szövegek közvetítése; 

-A tankönyvi vagy más tanult 

szövegek, elbeszélések, 

nagyrészt folyamatosan és 

érthető történetmeséléssel való 

visszaadása; 

 

 

 

- tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: objects 

used for studying in and 

outside school 

- eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school festivals, school 

traditions, events, 

extracurricular opportunities 

for language learning/use of 

language 

-Imeretek, összehasonlítások 

célnyelven: Educational 

systems in Hungary and in the 

UK  

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of 

language, social events, 

keeping traditions 

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school subjects, knowledge, 

language learning targets, 

different ways of learning 

összehasonlítása 

Csoportmunka / 

projekt:  

-egy osztályprogram 

megtervezése 

-’Az ideális iskola’ 

jellemzői 

-kisfilm készítése: „Our 

School” 

Internetes 

kutatómunka: - képes 

beszámolók 

-érdekes iskolák a 

célnyelvi országokban 

és hazánkban  

Íráskészség fejlesztése: 

-beszámoló írása egy 

iskolai eseményről -

panaszkodó email írásai 

angliai barátnak a sok 

házifeladatról 

  

 

 

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

-A tématartományhoz 

kapcsolódó hangzó szövegek 

megértése; 

-Vélemény szóban és írásban 

való megfogalmazása; 

-Projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével,  

-Összefüggő, érthető és 

nagyrészt folyékony 

beszélgetés; 

 -Szóbeli prezentáció tartása 

önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva; 

 

 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

tourists, tour guides 

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

types of accommodation, 

destinations, sights, places of 

interests both in Hungary and 

around the world 

-tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel 

documents, tickets, means of 

transport, objects used while 

travelling, forms, brochure 

-eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and 

abroad 

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning a trip, 

Projektmunka:  

-híres helyek, épületek 

bemutatása  

-Lakóhelyünk 

turisztikai 

nevezetességeinek 

bemutatása  

-’Álomnyaralásom’ 

részletes megtervezése 

-felkészülés egy 

külföldi utazásra – 

Checklist készítése 

Felmérés készítése az 

osztályban: 

Ki melyik országot 

szeretné megismerni? - 

Melyik legnépszerűbb 

célpont? 

Ki hol szeretne 

nyaralni? (Balaton? 

hegyvidék?) 

Szituációs játék 

szállásfoglalás/bejelent
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sightseeing, city tour 

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

self-organized and package 

holidays, cultural differences, 

effects of tourism on people 

and economy 

  

kezés/ügyintézés, 

Panaszlevél vagy/és 

kritika írása: egy 

hotelről, 

szórakozóhelyről 

 

PUBLIC MATTERS, ENTERTAINMENT 

-Hangzó szöveg lényegi 

tartalmának megértése; 

-Az érdeklődésnek megfelelő 

autentikus szövegek keresése 

tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

-Autentikus írott szövegek 

összefüggéseinek megértése; 

-Digitális eszközök és felületek 

használata a célnyelven 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

-Konkrét információk 

kiszűrése a  nyelvi szintnek 

megfelelő szövegből;; 

-Ismert témában nyomtatott 

vagy digitális alapú ifjúsági 

tartalmak lényegének rövid és 

érthető összefoglalása; 

-A tématartományhoz 

kapcsolódó hangzó szövegek 

megértése;  

-Interakció folytatása egyre 

szélesebb körű témákban; 

-Információt vagy véleményt 

közlő és kérő, összefüggő 

feljegyzések, üzenetek írása; 

- Nyelvtanulási célok 

érdekében  valós 

nyelvhasználati lehetőségek 

kiaknázása 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

relevant members of the public 

sector and civil service, tourists  

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural institutions, 

restaurants, hotels, national and 

international attractions/sights, 

city life/country life  

- eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural events, ways of 

entertainment  

- jellemző tevékenységekre 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: services, giving 

directions, giving information, 

presenting sights 

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, entertainment, culture 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése: free time 

activities, hobbies, arts and 

cultural events, concerts, 

sports, books, apps, media, 

computer games 

Kutatómunka 

-külföldi kulturális 

események bemutatása 

-hazai fesztiválok 

bemutatása 

-kiállítások, érdekes 

múzeumok 

Projekt munka 

Mi szórakoztatta 

nagyszüleinket/ 

szüleinket 

Mi szórakoztat minket? 

Íráskészség fejlesztése: 

-brossúrák, adatlapok 

kitöltése 

-plakátok, szórólapok 

hirdetések készítése 

-egy angol nyelvű – 

korosztályi 

érdeklődésnek 

megfelelő - film 

megtekintése, 

megbeszélése 

 

 ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING  

-Nyelvtanulási célok 

beazonosítása nyelvtanulási és 

i stratégiák ismerete; 

- Nyelvtanulási célok 

érdekében tudatosabb 

foglalkozás a célnyelvvel; 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language 

learning strategies, languages, 

autonomous learning 

Gyakorló feladatok 

készítése (akár online 

is)  

-nyelvtani, 

szókincsfejlesztő 

játékok készítése és 
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-Együttműködés párban és 

csoportban a céljok eléréséhez; 

-Körülírással való közvetítés, 

ha nem ismert a szó 

jelentéstartalma – az ismeretlen 

szavak jelentésének 

kikövetkeztetése 

szövegösszefüggés alapján, az 

ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondatok 

jelentésének megértése ; 

-a kommunikáció 

megszakadása esetén más 

stratégiák alkalmazásával a 

mondandó újrakezdése; 

-tanult kifejezések 

alkalmazásával és a tanult 

nyelvi szokások és a tanult 

nyelvi szokások követésével 

céloknak megfelelő érzések és 

beszédszándékok kifejezései; 

- célnyelvi interakció a digitális 

eszközökön és csatornákon 

keresztül is; 

-az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegek 

megértése digitális eszközökön 

és csatornákon keresztül is; 

- hosszú távú nyelvtanulási 

célok megfogalmazása; 

-a kooperatív munkaformákban 

és a projektfeladatok 

megoldása során is  célnyelvi 

kommunikáció használatára 

törekvés; 

kreatív, változatos műfajú 

szövegek alkotása szóban, 

kooperatív munkaformákban; 

-releváns digitális tartalmak 

használata, a  beszédkészség, 

szókincs és kiejtés 

továbbfejlesztése céljából; 

szótár használata. 

- kiejtés használata  

 

játszása az órán 

-kedvenc pop dalom 

érdekes szófordulatai 

Olvasásértés 

fejlesztése: 

-ismeretlen szavak 

jelentésének 

kikövetkeztetése 

Íráskészség fejlesztése 

 

 

INTERCULTURAL TOPICS 

-A célnyelvi kultúráról 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása informális 

kommunikációban; 

-A célnyelvi országok 

jellemzőiben és kulturális 

Célnyelvi kulturális szokások, 

jellemzők ismerete: customs 

and traditions in the different 

countries 

-Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

Projektmunka: 

-a hagyományok 

ápolása 

Magyarországon és 

Angliában 

-Mik a legfőbb 
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sajátosságaiban való 

tájékozottság ; 

-A célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemeket magabiztos 

használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, 

national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportágak a két 

országban és miért? 

Prezentáció 

-karácsony ünneplése a 

világ országaiban 

Játék: 

Leírás 

készítése/receptek – 

magyar vagy angol 

specialitás? 

-kvíz különböző 

országok étkezési 

szokásairól 

-kritika írása egy 

étteremről, kulturális 

programról  

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás tartása 

-Konkrét információk 

kiszűrése szövegből, és azok 

összekapcsolása egyéb 

ismeretekkel; 

-Célnyelvi elemek használata 

más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból 

 

Tanult szavak, szókapcsolatok 

használata célnyelven a 

témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő 

tartalmakból- 

Információszerzés célnyelven 

egyéb tanulásterületi 

tartalmakban. 

 

 

 

 

 

 

Projekt munka (egyéni) 

-szókincsgyűjtés a 

kedvenc tantárgyam 

bemutatásához 

-(Papíralapú vagy 

online) poszter vagy 

kiselőadás készítése 

bármely más 

tudásterület 

témaköreiről 

Játék 

-szavak gyűjtése és 

elhelyezése a 

különböző tantárgyak 

oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

 

CURRENT TOPICS 
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-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelv használta 

aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegének 

célnyelvi megértése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra 

való alkalmazása célnyelven 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő angol nyelvű hazai 

és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása 

ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Videók  

-aktuális eseményekről 

szóló tudósítások, 

riportok 

Szerepjáték 

- interjú készítése egy 

híres emberrel (pl. 

sportolóval)  

-szókincsfejlesztés a 

média világához  

-különbség egy hír írott 

és szóbeli 

megjelenésében  

 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

- A tématartományhoz 

kapcsolódó hangzó szöveg 

megértése; 

-Írásban és szóban, vélemény 

megfogalmazása; 

-egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás, akár IKT-eszközök 

segítségével; 

-Összefüggő, érthető és 

nagyrészt folyékony 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

-Prezentáció, szabadon 

választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva a 

mondanivalót; 

-az ismerős, elvontabb tartalmú 

szövegekben megjelenő 

ismeretlen nyelvi elemek 

értelmezése; 

- az ajánlott témákhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben 

lényegének megértése és 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: basic 

objects used by everyday 

people household gadgets, 

mobile phones, computers, 

internet  

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

using technology in everyday 

life, using technology for 

studying or for work 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

internet, social networks 

 

Projektmunka 

Milyen technikai 

újítások fogják segíteni 

a jövőben…. 

-a közlekedést, a 

házimunkát, az 

oktatást?, a 

kommunikációt? 

-A világ internet 

nélkül? 

-a világ legfontosabb 

találmányai 

-kommunikáció 

fejlődése az utóbbi 20 

évben 

-a közösségi média 

előnyei és hátrányai 

- telefonhasználat 
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értelmezés. 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-Összefüggő, papíralapú vagy 

IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése; 

-Szóban a nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelvi tartalmakat 

átadása valós nyelvi 

interakciók során; 

- A környezet kulturális 

értékeinek célnyelven való 

közvetítése;  

-Célnyelvi tartalmak 

közvetítése írásban valós 

nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

-Digitális eszközök és felületek  

használata a célnyelven 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

- írásban közvetített nyelvi 

szintnek megfelelő, rövid 

olvasott vagy hallott szövegek 

összefoglalása, jegyzetelése ; 

-Nyelvtanulási céljok 

érdekében a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek 

használata ; 

-nyelvtanulási célok érdekében 

a valós nyelvhasználati 

lehetőségek kiaknázása 

A tanult témákhoz kapcsolódó 

angol nyelvű információ 

megszerzése 

Információ megosztása angol 

nyelven. 

 

Projektmunka 

Prezentáció/hangfelvéte

l/videófelvétel késztése 

különböző  

-Angol nyelvű filmek, 

programok ismertetése 

írásban 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  
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 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait 

megérteni. 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben 

megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni 

 

 

Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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10. évfolyam 

 
Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel 

ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és 

írásban. 
 

Tartalom 

Óraszám: 144 óra/év, 4 óra/hét 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

Hagyományos és digitális alapú nyelvtanulási forrásokat és eszközöket 

használ. 

Alkalmazza nyelvtudását kommunikációra, közvetítésre, szórakozásra, 

ismeretszerzésre hagyományos és digitális csatornákon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb 

vonalaiban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

A fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 

érdeklődési körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan 

és érthetően beszélnek.  

Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 

az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének 

kikövetkeztetése. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, 

viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, 

tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is. 

Gondolatokat cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 

alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folythasson. Interkulturális tudatosságára 

építve felismerje a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására 

képessé váljon. Megszerzett nyelvtudásával részt tudjon venni 

célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. 

A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket 

már más tantárgyak elsajátításában is tudja alkalmazni.  

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 
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Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben folyamatos önkifejezés. 

Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és 

tartalmának megtervezése, és szükség esetén annak tudatos 

módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos 

kifejtése. 
Szabadon választott témában, IKT-eszközökkel is támogatja mondanivalóját. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 
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begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhez kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenete lényegének megértése.  

Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a 

részinformációk kiszűrése. 

A szövegkörnyezet alapján kikövetkeztetni a szövegben előforduló 

ismeretlen szavak jelentését. 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg 

tartalmát. 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 
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szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhez tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában. 

Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető 

sajátosságokat, digitális felületen is. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
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A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és 

elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; 

személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; 

tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, 

illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet 

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga középszintű 

követelményeinek. 

 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 

a) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

Hi. 

Yes? 

Can I help you? 

Köszönés: Good morning / afternoon / evening  

 

Hello Mark. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Good morning / afternoon / 

evening  

Hello Alice. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 
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Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you tomorrow. 

Good night. 

Take care. 

Have a good day. 

Keep in touch. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thanks. 

OK, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

This is Mr/Mrs/Miss… 

Meet my friend, Kevin. 
Have you met Jane? 

This is Jack, an old friend of mine.  

Let me introduce myself.  

Let me introduce Mr. Smith to you.  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefon felvétele: Oxford, five oh two double one six four. Hello, this is Kevin Smith 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Allie Cooper speaking 

XY speaking. 

 

Telefonon más személy 

kérése: 

Can I speak to Mark, please? 

Could you put me through to Mrs Cooper, 

please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés: 

I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing/ calling. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés: Give my love / (best) regards to… I will. 

Megszólítás személyes 

levélben: 

Dear George, 

Hi Peter, 

 

Elbúcsúzás személyes 

levélben: 

 

 

 

 

 

Kind regards, 

Best wishes, 

Write soon, 

Love (from), 

I’m looking forward to hearing from you 

soon. 

 

 

Megszólítás hivatalos 

levélben   

 

Dear Sir/ Madam, 

Dear Mr. Smith, 

 

 

Elbúcsúzás hivatalos 

levélben 

I look forward to hearing from you. 

Yours faithfully/sincerely, 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you feeling today? 

How are you doing? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not too bad. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I feel ill. 
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Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

That’s all right. 

Don’t mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Thank you. 

 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

Ismétléskérés (nem értés 

esetén) 

Sorry, what did you say?   

Nem értés, 

magyarázatkérés, 

magyarázat értésének 

ellenőrzése 

Could you understand me?  

Is it clear? 

Sorry, what does that mean?  

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad. 

I’m very happy about it. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 
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Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not very good. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Is he? 

What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggodalom, félelem: What’s the matter? 

Are you afraid of what might happen? 

I’m frightened by the news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés: Are you disappointed with your exam 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

Bosszúság   Oh, no! I’m fed up with it.  

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I don’t think it’s good. 

I think it’s horrible. 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése:  

You’re right. 

You’re wrong. 

 

Érdeklődés, tetszés, 

nemtetszés: 

Are you interested in art? 

Do you like visiting museums? 

You like tennis, don’t you? 

I’m interested in science. 

It doesn’t really interest me. 

I think it’s great. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Elismerés Welldone.  It’s a good idea.  

I’m proud of you. 

Akarat, kívánság: 

 

 

Would you like a drink? 

I’d like to leave now. 

 

I’d like some beer. 

 

Szemrehányás It’s your fault.  

You shouldn’t have said that.  

 

Képesség: 

 

Can you ride a horse? 

I just wasn’t able to do it. 

I couldn’t ride a motorbike. 

Kötelezettség: You have to switch off your mobile when 

you fly. 

When do we have to finish it? 

 

Szükségesség: Do you need to edit your friends? 

You must see a doctor. 

I don’t really need to. 

You don’t need to do this, it 

isn’t necessary. 
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Lehetőség: She may be late. 

He might be from Sweden. 

 

Szándék, kívánság: What do you want to do? 

Would you like to go home now? 

I’d like to see a museum 

I don’t want to go out tonight. 

Terv: Are you going to go to university? 

What are you going to do? 

I’m going to find a new job. 

I’m planning to improve my 

English. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

 

What does he look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

Your brother looks like a 

rugby player. 

Események leírása: What happened? 

 

I was waiting to play tennis 

yesterday when my partner 

called me to say that he 

couldn’t come because his car 

had broken down. 

Információkérés, -adás: 

 

How many goals did you score? 

When will the train leave? 

How do I get to Belleville? 

What subject did you study at university? 

It was a draw. 

At eight in the evening. 

Take line 11. 

I studied French literature. 

Tudás, nemtudás: Do you know if there’s a train from here to 

Reading? 

I’m not sure about this. 

I have no idea. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság: 

Are you sure you want to go? 

Do you think Hannah knows Paris? 

I’m not sure. Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Liverpool? Yes, I have already been 

there. 

Feltételezés, kétely I don’t think he did it.  

He might be right.  

I wonder where he is.  

 

Ok, okozat Why is that? 

How come he didn’t take part?  

Because …  

He is ill, that’s why.  

Magyarázat kifejezése What is it good for? 

How does it work?  

It’s used for cooking. 

It works with a battery. 

Emlékezés, nem 

emlékezés 

Do you remember meeting her? 

 

Did you remember to lock the door? 

I remember seeing her at the 

party last year.  

I can’t rememeber locking the 

door.  
 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Could you do me a favour? 

Can you lend me two euros? 

Would you pass me the salt please? 

Can you recommend a good restaurant 

near here? 

Yes, of course. 

Sorry, I can’t at the moment. 

Certainly, here you are. 

I’m afraid I can’t. 
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Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t use your mobile until you get 

off the plane. 

Don’t do this. 

Thanks for reminding me. 

OK, I won’t. 

All right. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

I need help with my homework. Could you 

translate a few words for me? 

Will you help me?  

Certainly. 

Yes, of course. 

Sure, no problem.  

Segítség felajánlása és 

elfogadása 

Shall I bring you something from the 

shop? 

Yes, please. I’ll help you with 

your homework.  

Thanks, that sounds great.  

Javaslat és arra reagálás: Let’s go to the cinema tonight. 

How about having lunch in a pub? 

I’d prefer to go to the theatre. 

Good idea. 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

Yes, I’d love to. 

No, I’m afraid I can’t. 

I’m sorry, I can’t. 

Tanács és arra reagálás 

kérése és adása : 

 

 

 

What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

 

 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You’d better… 

That’s a good idea  

Reklamálás  This soup is cold.  

The driver was rude. 

 I’d like to make a complaint.  

 

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Did you say I should take line 

11? 

Sorry, where did you say she 

lived? 

I don’t think I understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

Párbeszéd strukturálása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Beszédszándék jelzése beszélgetés 

közben 

Elemek összekapcsolása 

Beszélgetés lezárása 

 

 

 

 

Can I ask you a few 

questions? 

I’ve just got an idea  

I’ll tell you that  

And then… so… 

Well, it’s been nice talking to 

you.  

Right, Ok. It was nice talking 

to you. 

Saját szöveg 

strukturálása:  

 

 

 

 

Kiemelés, hangsúlyozás  

 

 

 

 

Mondandó összefogalálása  

It’s cats that are very active at 

night.  

The biggest problem is that 

the weather is horrible 

 

All in all … 

To sum up … 

In short …. 
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b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present simple passive 

 

 

 

present continuous 

present perfect simple 

 

present perfect 

 continuous 

Where does she usually have lunch 

and dinner? 

This film is based on a famous 

book. 

People are inspired to travel by 

films. 

We’re having lunch in a pub today. 

They’ve visited two museums this 

week. 

I have been working here for two 

years. 

Múltidejűség past simple 

 

past simple passive 

 

past continuous 

 

past perfect 

How did you get home from the 

airport? 

The film was set at the beginning of 

the 20th century. 

Hundreds of people were coming to 

the show. 

He got the job as he had sent a very 

clever CV. 

Jövőidejűség going to 

present continuous  

future simple 

I’m not going to do this. 

We’re travelling to Paris tomorrow. 

There will be more and more single 

children. 

 Igenevek gerund 

 

infinitive 

I’m very good at remembering 

names. 

Try not to make a noise. 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

I have two brothers and a sister. 

my, your, etc. 

the director’s secretary 

the door of the plane 

Whose bag is this? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

location 

under, opposite, next to, between, 

in front of, behind, inside, outside, 

above, etc. 

in the east/west, by the station, near 

the pub, along the river, etc. 

Időbeli viszonyok  

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with  

how often? 

when? what time? 

how long? 

already, yet, just 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day, etc. 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week, in 1970, in 

July, at 5 o’clock, on Monday, for a 

week, etc.  
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Mennyiségi 

viszonyok 

 cardinal /ordinal 

 numbers 

money 

 

 a lot of, a few, many, 

much, plenty of, a little, 

very little, very few, 

none 

two hundred and second 

seven hundred and fifty-five 

thousand three hundred and sixty-

six dollars 

The town only has a few cinemas. 

 

How much money do you have? 

None. 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

supelatives 

Rio is cheaper than Helsinki. 

Wellington is less dangerous than 

Rio. 

This is the most beautiful place I’ve 

ever seen.  

Modalitás  should, can/could 

be able to, must, have to, 

need, may, might, used 

to 

You shouldn’t smoke so much.  

I couldn’t swim well when I was 9. 

She wasn’t able to finish it on time. 

She may have long hair, I’m not 

sure. 

She must be very ill. 

We had to work hard every day. 

They used to be friends when they 

were young. 

Logikai 

viszonyok 

 linking words 

 

conditional 1 

 

conditional 1 with future 

time clause 

conditional 2 

 

 

and, or, but, because, although, etc. 

that’s why 

We’ll be very surprised if they get 

married this year. 

How will you celebrate if you get 

good results? 

If you could come back in another 

life, what would you like to be? 

 

Függő beszéd  reported speech We asked the shop assistant how 

much it was. 

She asked me to buy a newspaper 

on my way home. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, etc. 

 

relative pronouns, 

defining clauses 

 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, somewhere, 

no-one, etc. 

The man who lives next door has 

three awful dogs. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 20 

Environment and nature 10 

School and education 10 
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Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters, entertainment 10 

English and language learning 10 

Intercultural topics 14 

Cross-curricular topics and activities 10 

Current topics 20 

Science and technology, Communication 10 

Gaining and sharing knowledge 20 

Összes óraszám: 144 

 

 

 
A témakör tartalma, 

tanulási eredmények 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

Tevékenységek 

 

PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE, PEOPLE AND 

SOCIETY 

-Saját élményen, tapasztalaton 

alapuló vagy elképzelt 

esemény, cselekmény, 

körülmény, érzés és gondolat 

rövid jellemzése. 

-Cselekvéssor, történet, 

személyes élmény leírása 

érthető folyamatos beszéd, 

kisebb szünetekkel; 

-Ismeretlen nyelvi elemeket is 

tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmának megértése 

-A tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegek 

megértése; 

- Társalgás fenntartása, mások 

bevonása, és szükség esetén 

lezárása  

- Személyes jellegű, vagy 

érdeklődési körnek megfelelő 

ismert témáról folytatott 

társalgás;  

-A tématartományhoz 

kapcsolódó kép alapján 

gondolatok kifejtése, vélemény 

és érzések; 

a tanult nyelvi funkciók és 

nyelvi eszköztár életkornak 

megfelelő élethelyzetben való 

alkalmazása; 

-Digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is szöveg 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, 

friends, famous people 

- helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

immediate and wider 

environment, places to spend 

freetime 

- tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: parts of 

the house/flat, furnishings, 

appliances, clothes and 

accessories  

- eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays, school and family 

celebrations  

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, freetime activities, 

healthy eating, keeping fit, 

going to the doctor’s, doing 

chores 

- fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

extended family, social 

relations, clothes and fashion, 

relationships, common 

illnesses, traditional treatments, 

positive-negative 

characteristics 

Projekt (egyéni): 

családfa készítése, 

képekkel, szóbeli 

prezentációval  

kedvenc rokonaim -  

-érdekes családi 

történetek a múltból 

-példaképem, ill.egy 

híres ember élete 

- családok az angol 

nyelvű országokban 

különbségek, 

hasonlóságok 

’close/nuclear families’, 

’one parent families’, 

’extended families’, 

’adopted children’ 

-szerepek a családon 

belül 

-a fiatal és az idős 

családtagok helyzete a 

különböző országokban 

a felnőtté válás 

hivatalos ideje a 

különböző országokban  

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a 

fodrásznál, a postán, , 

telefonos beszélgetések 

különböző 

szakemberekkel 

Prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az 
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alkotása szóban és írásban; 

-Nyelvi szintnek megfelelő 

célnyelvi tartalmak átadása 

valós nyelvi interakciók során; 

-Aktív, kezdeményező  

részvétel a társalgásban , 

magabiztos bekapcsolódás az 

érdeklődési körbe tartozó 

témák esetén a személyes 

tématartományon belül; a 

mindennapi élet különböző 

területein, a kommunikációs 

helyzetek széles körében 

releváns kérdések az 

információszerzés céljából, és 

megfelelő válasz a célnyelvi 

kérdésekre; 

-Interakció folytatása, 

vélemény kifejezése szóban és 

írásban a tanult nyelvi 

eszközök használatával  

-Információt vagy véleményt 

közlő és kérő, összefüggő 

feljegyzések, üzenetek írása. 

-Személyes élethez tartozó 

információk átadása  

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő mindennapi nyelvi 

funkciók használata 

Interakció a személyes 

tématartományban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

angol és magyar 

családoknál – 

hasonlóságok és 

különbség 

Közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési 

körök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONMENT AND NATURE 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

projektmunka kiselőadások 

tartása;  

-Az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveg 

megértése, a szövegben 

megjelenő összefüggések 

értelemzése; 

- Vélemény megfogalmazása 

szóban és írásban, a tanult 

nyelvi eszközökkel és arról 

interakció folytatása; 

-Összefüggő, érthető és 

nagyrészt folyékony 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

-Szóbeli prezentáció tartása 

önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva a mondanivalót; 

-Írott szövegekben az 

összefüggések megértése és 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants  

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature, 

home,city/town/village/country

side 

-eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters, nature 

protection campaigns 

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal 

protection, keeping pets, 

saving natural resources  

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural phenomena, weather 

and climate, seasons  

 

Internetes kutatás:  

-veszélyeztetett állatok 

-eltűnő növények 

-nemzeti parkok a 

célnyelvi országokban 

és Magyarországon 

-a tengerek szennyezése 

-műanyag-szigetek a 

tengerben 

Kiselőadás/prezentáció 

készítése:  

-veszélyben a földünk 

-a klímaváltozás 

jelenlegi és lehetséges 

hatásai 

-a nemzeti parkok és 

állatkertek feladatai 

Mennyire egészséges 

lakóhelyem 

környezete? 

Vitafórum:  

-hasznosak-e az 

állatkertek? 

-jó-e kutyát tartani 

lakótelepi lakásban? 
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értelmezése. 

 

 

Egy angol nyelvű 

természetfilm 

megtekintése 

 

SCHOOL AND EDUCATION 

-A szintek megfelelő célnyelvi, 

komplexebb tanári 

magyarázatok értelmezése; 

-A tématartományhoz 

kapcsolódó kép alapján 

gondolatok, vélemények és 

érzések kifejtése; 

-Változatos szóbeli interakciót 

és kognitív kihívást igénylő 

tevékenységekben való 

részvétel; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás tartása akár 

önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően; 

-A megfelelő szövegtípusok 

jellegzetességeinek követése; 

-Kreatív, változatos műfajú 

szövegek alkotása szóban, 

kooperatív munkaformákban; 

-Az ismeretlen nyelvi elemeket 

is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmának megértése; 

-A hangzó szövegből nyert 

információ alkalmazása  a 

feladatok megoldása során; 

-Az írott szövegből nyert 

információ alkalmazása a 

feladatok megoldása során; 

-Vélemény megfogalmazása 

szóban és írásban, a tanult 

nyelvi eszközökkel és arról 

interakció folytatása; 

-Ö sszefoglalás  és jegyzetelés,  

rövid olvasott vagy hallott 

szövegek közvetítése; 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school staff 

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

educational institutions, parts 

of school buildings  

- tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: objects 

used for studying in and 

outside school 

- eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school festivals, school 

traditions, events, 

extracurricular opportunities 

for language learning/use of 

language 

-Imeretek, összehasonlítások 

célnyelven: Educational 

systems in Hungary and in the 

UK  

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of 

language, social events, 

keeping traditions 

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school subjects, knowledge, 

language learning targets, 

different ways of learning  

-Részvétel tanórai nyelvi 

fejlesztő tevékenységekben 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő írott és hangzó 

szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenysége során  

Beszámoló: 

-régi és új iskolám 

összehasonlítása - 

történetük, híres 

tanáraik 

-a magyarországi és az 

angliai középiskola 

összehasonlítása 

-egy osztályprogram 

megtervezése 

-’Az ideális iskola’ 

jellemzői 

Milyen a jó tanár? 

Íráskészség fejlesztése: 

-beszámoló írása egy 

iskolai eseményről -

panaszkodó email írásai 

angliai barátnak a sok 

házifeladatról  
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-A tankönyvi vagy más tanult 

szövegek, elbeszélések, 

nagyrészt folyamatosan és 

érthető történetmeséléssel való 

visszaadása, a cselekményt 

logikusan összefűzve; 

-Váratlan, előre nem 

kiszámítható eseményekre, 

jelenségekre és történésekre 

jellemzően célnyelvi 

eszközökkel is reagálás tanórai 

szituációkban. 

 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő szöveg létrehozása 

írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során  

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív  

-Az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szövegek 

megértése és a szövegben 

megjelenő összefüggések 

értelemzése; 

-Vélemény szóban és írásban 

való megfogalmazása, a tanult 

nyelvi eszközökkel és arról 

interakció folytatása; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

-Összefüggő, érthető és 

nagyrészt folyékony 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi 

eszközökkel, felkészülést 

követően; 

 -Összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentáció tartása önállóan, 

szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva a 

mondanivalót; 

-Az ajánlott 

tématartományokhoz 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

tourists, tour guides 

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

types of accommodation, 

destinations, sights, places of 

interests both in Hungary and 

around the world 

-tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel 

documents, tickets, means of 

transport, objects used while 

travelling, forms, brochure 

-eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and 

abroad 

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning a trip, 

sightseeing, city tour 

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

self-organized and package 

holidays, cultural differences, 

effects of tourism on people 

and economy 

-Az utazás és turizmus 

tématartományhoz tartozó 

egyszerű információk átadása 

-Interakció az utazás és 

turizmus tématartományban. 

Projektmunka:  

-híres helyek, épületek 

bemutatása a célnyelvi 

országokban./Magyaror

szágon 

-Lakóhelyünk 

turisztikai 

nevezetességeinek 

bemutatása célnyelven  

-’Álomnyaralásom’ 

részletes megtervezése 

-felkészülés egy 

külföldi utazásra – 

Checklist készítése 

-Érdekes, szokatlan 

szállások 

-Különleges utazási 

lehetőségek járművek a 

nagyvilágban 

Felmérés készítése az 

osztályban: 

Ki melyik országot 

szeretné megismerni? - 

Melyik legnépszerűbb 

célpont? 

Ki hol szeretne 

nyaralni? (Balaton? 

hegyvidék?) 

Szituációs játék 

szállásfoglalás/bejelent

kezés/ügyintézés, 

’Én vagyok az 

idegenvezető – az 

osztály a turistacsoport’ 

Panaszlevél vagy/és 
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kapcsolódó összefüggések 

megértése és értelmezése , akár 

autentikus írott szövegekben. 

 

 kritika írása: egy 

hotelről, 

szórakozóhelyről 

 

PUBLIC MATTERS, ENTERTAINMENT 

-Az ismeretlen nyelvi elemeket 

is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmának megértése 

t; 

-Az érdeklődésnek megfelelő 

autentikus szövegek keresése 

tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

-Az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegek 

összefüggéseinek megértése; 

-Digitális eszközök és felületek 

használata a célnyelven 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

-Konkrét információk 

kiszűrése a  nyelvi szintnek 

megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolása egyéb 

ismeretekkel; 

-Érzések, gondolatoknak, 

véleménynek rövid indoklása 

írásban; 

-Az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szövegek 

megértése és értelmezése;  

-Interakció folytatása egyre 

szélesebb körű témákban, 

nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben felhasználva az 

általános és nyelvi háttértudást, 

ismereteket, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

-Információt vagy véleményt 

közlő és kérő, összefüggő 

feljegyzések, üzenetek írása; 

- Nyelvtanulási célok 

érdekében  valós 

nyelvhasználati lehetőségek 

kiaknázása 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

relevant members of the public 

sector and civil service, tourists  

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural institutions, 

restaurants, hotels, national and 

international attractions/sights, 

city life/country life  

- eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural events, ways of 

entertainment  

- jellemző tevékenységekre 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: services, giving 

directions, giving information, 

presenting sights 

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, entertainment, culture 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése: free time 

activities, hobbies, arts and 

cultural events, concerts, 

sports, books, apps, media, 

computer games 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő angol nyelvű, akár 

irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

-A közéleti tématartományhoz 

tartozó egyszerű információk 

átadása, cseréje 

-Interakció a közéleti 

tématartományban. 

 

Kutatómunka 

-külföldi kulturális 

események 

megismerése, 

bemutatása 

-hazai fesztiválok 

bemutatása, értékelése 

-kiállítások, érdekes 

múzeumok 

Projekt munka 

Mi szórakoztatta 

nagyszüleinket/szüleink

et 

Mi szórakoztat minket? 

-vidéki-városi élet 

előnyei és hátrányai 

-az olvasás szerepe a 

21. században 

Íráskészség fejlesztése: 

-brossúrák, adatlapok 

kitöltése 

-film/könyv ajánló - 

készítése 

-egy angol nyelvű – 

korosztályi 

érdeklődésnek 

megfelelő - film 

megtekintése, 

megbeszélése 
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 ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING  

-Nyelvtanulási célok 

beazonosítása és az ezekhez 

tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

ismerete; 

- Nyelvtanulási célok 

érdekében tudatosabb 

foglalkozás a célnyelvvel; 

-Együttműködés párban és 

csoportban a céljok eléréséhez; 

-Önértékelési módok 

használata a nyelvtudás 

felmérésére; 

- Az ön-, tanári, vagy társai 

értékelésének egyre tudatosabb 

használata nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

-Körülírással való közvetítés, 

ha nem ismert a szó 

jelentéstartalma – az ismeretlen 

szavak jelentésének 

kikövetkeztetése 

szövegösszefüggés alapján, az 

ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondatok 

jelentésének megértése ; 

- félreértéshez vezető hibák 

kijavítása, ha a beszédpartner 

jelzi a problémát;  

-a kommunikáció 

megszakadása esetén más 

stratégiák alkalmazásával a 

mondandó újrakezdése; 

- a társalgás vagy eszmecsere 

menetének fenntartásához a 

rendelkezésére álló nyelvi és 

stratégiai eszközök 

alkalmazása; 

- nem értés estén a tartalom 

tisztázása; 

tanult kifejezések 

alkalmazásával és a tanult 

nyelvi szokások és a tanult 

nyelvi szokások követésével 

céljainak megfelelő érzéseket 

és beszédszándékokat fejez ki; 

- célnyelvi interakció a digitális 

eszközökön és csatornákon 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language 

learning strategies, languages, 

autonomous learning 

-A célnyelvre jellemző 

standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

Nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

Gyakorló feladatok 

készítése (akár online 

is)   

-nyelvtani, 

szókincsfejlesztő 

játékok készítése és 

játszása az órán 

internetes kutatás és 

beszámoló 

-új szavak jelentéséről, 

eredetéről, 

szinonimáiról 

-kedvenc pop dalom 

érdekes szófordulatai 

Olvasásértés 

fejlesztése: 

-ismeretlen szavak 

jelentésének  

könnyített olvasmány 

elolvasása, egyéni 

értékelése, ajánlása  

Íráskészség fejlesztése 

-angol nyelvű 

hirdetőtábla az 

osztályban az aktuális 

hírekkel/felhívásokkal 

angolul 
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keresztül is az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

-az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegek 

megértése digitális eszközökön 

és csatornákon keresztül is; 

-a nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

használata a nyelvtudás 

fenntartására és fejlesztésére; 

- hosszú távú nyelvtanulási 

célok megfogalmazása; 

-a kooperatív munkaformákban 

és a projektfeladatok 

megoldása során is  célnyelvi 

kommunikáció használatára 

törekvés; 

kreatív, változatos műfajú 

szövegek alkotása szóban, 

kooperatív munkaformákban; 

-releváns digitális tartalmak 

használata, a  beszédkészség, 

szókincs és kiejtés 

továbbfejlesztése céljából; 

- mondatok összekapcsolása 

megfelelő kötőszavakkal, 

követhető leírást vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő 

eseményeket elbeszélése; 

a szövegek létrehozásához 

nyomtatott vagy digitális 

segédeszköz, szótárt 

használata. 

INTERCULTURAL TOPICS 

-A célnyelvi kultúráról 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása informális 

kommunikációban; 

-A főbb hasonlóságok és 

különbségek ismerete és 

keresése saját anyanyelvi és a 

célnyelvi közösség szokásai, 

értékei, attitűdjei és 

meggyőződései között; 

-A legfőbb hasonlóságok és 

különbségek felismerése az 

ismert nyelvi változatok 

között; 

-A célnyelvi országok 

jellemzőiben és kulturális 

Célnyelvi kulturális szokások, 

jellemzők ismerete: customs 

and traditions in the different 

countries 

-Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, 

national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions 

-A célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemek alkalmazása 

-Célnyelvi kultúráról egyszerű 

információk átadása 

-Egyszerű interakció a 

Projektmunka: 

-a hagyományok 

ápolása 

Magyarországon és 

Angliában 

-Mik a legfőbb 

sportágak a két 

országban? 

Internetes kutatómunka 

-a labdajátékok eredete 

és elterjedése/változatai 

-Hollywood története és 

magyar vonatkozásai 

Prezentáció 

-karácsony ünneplése a 

világ országaiban 
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sajátosságaiban való 

tájékozottság ; 

-A célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemeket magabiztos 

használata. 

 

célnyelvi kultúráról. 

 

Játék: 

Leírás 

készítése/receptek – 

magyar vagy angol 

specialitás? 

-kvíz különböző 

országok étkezési 

szokásairól 

-kritika írása egy 

étteremről, kulturális 

programról 

 

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás tartása önállóan, 

akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően; 

- Konkrét információk 

kiszűrése nyelvi szintjének 

megfelelő szövegből, és azok 

összekapcsolása egyéb 

ismeretekkel; 

-használ célnyelvi elemek 

használata más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból 

 

Tanult szavak, szókapcsolatok 

használata célnyelven a 

témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő 

tartalmakból- 

Információszerzés célnyelven 

egyéb tanulásterületi 

tartalmakban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt munka (egyéni) 

-szókincsgyűjtés a 

kedvenc tantárgyam 

bemutatásához 

-egy magyar 

tudós/író/költő/ 

történelmi hős életének 

ismertetése 

-(Papíralapú vagy 

online) poszter vagy 

kiselőadás készítése 

bármely más 

tudásterület 

témaköreiről 

-kell-e a mindennapos 

testnevelés? 

-fontos-e a zene és a 

tánc? 

Játék 

-szavak gyűjtése és 

elhelyezése a 

különböző tantárgyak 

oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

CURRENT TOPICS 
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-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelv használta 

aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegének 

célnyelvi megértése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra 

való alkalmazása célnyelven 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő angol nyelvű hazai 

és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása 

ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

 

 

 

 

 

 

Videók megtekintése 

-hírműsorok, aktuális 

eseményekről szóló 

tudósítások, riportok 

Szerepjáték 

- interjú készítése egy 

híres emberrel (pl. 

sportolóval)  

Internetes kutatómunka 

-egy aktuális esemény 

előzményeiről, 

részletesebb 

információkról 

-szókincsfejlesztés a 

média világához 

Nyelvi/stilisztikai 

tudatosítás = az 

újságnyelv 

-a szalagcímek 

nyelvezete 

-az újságcikkek stílusa 

szerkezete 

-különbség egy hír írott 

és szóbeli 

megjelenésében  

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

- A tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveg megértése és 

értelmezése, és a szövegben 

megjelenő összefüggések 

értelmezése; 

- Írásban és szóban, tanult 

nyelvi eszközökkel vélemény 

megfogalmazása  és arról 

interakció folytatása; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás tartása önállóan, 

akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően; 

-Összefüggő, érthető és 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: basic 

objects used by everyday 

people household gadgets, 

mobile phones, computers, 

internet  

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

using technology in everyday 

life, using technology for 

studying or for work 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

internet, social networks 

-Egyszerű információ átadása a 

tudomány és technika 

tématartományban 

-Egyszerű interakció a 

tudomány és technika 

tématartományban. 

Projektmunka 

(csoportban): Milyen 

technikai újítások 

fogják segíteni a 

jövőben…. 

-a közlekedést, a 

házimunkát, az 

oktatást?, a 

kommunikációt? 

-A világ internet 

nélkül? 

Internetes kutatómunka 

és prezentáció 

-a világ legfontosabb 

találmányai 

-kommunikáció 

fejlődése az utóbbi 20 

évben 

 „Én és a telefonom”  

-a közösségi média 

előnyei és hátrányai 
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nagyrészt folyékony 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi 

eszközökkel, felkészülést 

követően; 

-Összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentáció önállóan, 

felkészülést követően, 

szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva a 

mondanivalót; 

-Az ismerős, elvontabb 

tartalmú szövegekben a 

megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemek értelmezése; 

- Az ajánlott témákhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegek 

lényegének megértése és 

értelmezése. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-Összefüggő, papíralapú vagy 

IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

-A nyelvi szintnek megfelelő 

célnyelvi tartalmakat átadása 

szóban valós nyelvi interakciók 

során; 

-A környezet kulturális 

értékeinek célnyelven való 

közvetítése;  

-Célnyelvi tartalmak 

közvetítése írásban valós 

nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

-Digitális eszközök és felületek  

használata a célnyelven 

ismeretszerzésre és 

A tanult témákhoz kapcsolódó 

angol nyelvű információ 

megszerzése 

Információ megosztása angol 

nyelven. 

 

Projektmunka (egyéni 

vagy csoportos) 

Prezentáció/hangfelvéte

l/videófelvétel késztése 

különböző témákban-

Kedvenc témák 

feldolgozása 

posztereken  

-Angol nyelvű filmek, 

programok ismertetése 

összeállítás a tanulók 

írásaiból (történetek, 

versek, kutatási 

eredmények, 

beszámolók stb.) 
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szórakozásra; 

- Írásban közvetített nyelvi 

szintnek megfelelő, rövid 

olvasott vagy hallott szövegek 

összefoglalása és 

lejegyzetelése ; 

-Nyelvtanulási céljok 

érdekében a tanórán kívüli és a 

valós nyelvtanulási lehetőségek 

használata, kiaknázása. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 a kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 

kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50-80 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  
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 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 

 

Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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11. évfolyam 

 
A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt 

szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. 

Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel 

ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és 

írásban. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik 

ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok 

segítenek eligazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a 

Nat-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a 

nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás 

tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 

további tanulmányaik vagy munkájuk során egész életükön át. 

 

Óraszám: 180 óra/év, 5 óra/hét 
 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 
Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a 

szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek 

megértése, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül 

beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 

követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 
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Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 

standard dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, 

hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, 

riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely 

külföldi utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális 

események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 
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Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 

élményeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 
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Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 

megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és 

verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegek gyors átolvasása, a lényeges részletek 

megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és 

részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 
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Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolataik és véleményük kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 
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Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 

használt kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés 

postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, 

versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

a) A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

Hi. 

Yes? 

Can I help you? 

Köszönés: Good morning / afternoon / evening  

 

Hello Mark. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Good morning / afternoon / 

evening  

Hello Alice. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 
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Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you tomorrow. 

Good night. 

Take care. 

Have a good day. 

Keep in touch. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thanks. 

OK, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

This is Mr/Mrs/Miss… 

Meet my friend, Kevin. 
Have you met Jane? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefon felvétele: Oxford, five oh two double one six four. Hello, this is Kevin Smith 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Allie Cooper speaking  

Telefonon más személy 

kérése: 

Can I speak to Mark, please? 

Could you put me through to Mrs Cooper, 

please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés: 

I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés: Give my love / regards to… I will. 

Megszólítás személyes 

levélben: 

Dear George, 

Hi Peter, 

 

Elbúcsúzás személyes 

levélben: 

Kind regards, 

Best wishes, 

Write soon, 

Love (from), 

I’m looking forward to hearing from you 

soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you feeling today? 

How are you doing? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not too bad. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I feel ill. 

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

That’s all right. 

Don’t mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. 

Please forgive me. 

I apologise. I feel/am sorry for … 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  



69 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

I congratulate you on doing it. 
Have a nice holiday. 

All the best. 

 

Cheers! 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Thank you. 

 

 

Thank you, the same to you. 

 

 

Cheers! 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad. 

I’m very happy about it. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m happy with… 

I’m quite pleased with… 

I’m satisfied. 
It’s not very good. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Is he? 

What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggodalom, félelem: What’s the matter? 

Are you afraid of what might happen? 

I’m frightened by the news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés: Are you disappointed with your exam 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I don’t think it’s good. 

I think it’s horrible. 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése:  

You’re right. 

I completely agree. 

I couldn’t agree more. 

That’s exactly what I think, 

You’ve persuaded me. 
You’re wrong. 

I am afraid I disagree/can’t agree with 

you. 

I completely disagree. 

 

Érdeklődés, tetszés, 

nemtetszés: 

Are you interested in art? 

Do you like visiting museums? 

You like tennis, don’t you? 

I’m interested in science. 

It doesn’t really interest me. 

I think it’s great. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a drink? 

I’d like to leave now. 

I’d like some beer. 

 

Képesség: 

 

Can you ride a horse? 

I just wasn’t able to do it. 

I couldn’t ride a motorbike. 

Kötelezettség: You have to switch off your mobile when 

you fly. 

When do we have to finish it? 

 

Szükségesség: Do you need to edit your friends? 

You must see a doctor. 

 

It is necessary/unnecessary to … 

 

I don’t really need to. 

You don’t need to do this, it 

isn’t necessary. 

Lehetőség: She may be late. 

He might be from Sweden. 

 

Szándék, kívánság: What do you want to do? 

Would you like to go home now? 

I’d like to see a museum 

I don’t want to go out tonight. 

Terv: Are you going to go to university? 

What are you going to do? 

I’m going to find a new job. 

I’m planning to improve my 

English. 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

 

What does he look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

Your brother looks like a 

rugby player. 

Események leírása: What happened? 

 

I was waiting to play tennis 

yesterday when my partner 

called me to say that he 
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couldn’t come because his car 

had broken down. 

Információkérés, -adás: 

 

How many goals did you score? 

When will the train leave? 

How do I get to Belleville? 

What subject did you study at university? 

Could you please tell me when the next 

train leaves? 

It was a draw. 

At eight in the evening. 

Take line 11. 

I studied French literature. 

Tudás, nemtudás: Do you know if there’s a train from here to 

Reading? 

I’m not sure about this. 

I have no idea. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság: 

Are you sure you want to go? 

Do you think Hannah knows Paris? 

I’m not sure. Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Liverpool? Yes, I have already been 

there. 
 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Could you do me a favour? 

Can you lend me two euros? 

Would you pass me the salt please? 

Could you give/lend me a hand? 

Can you recommend a good restaurant 

near here? 

Yes, of course. 

Sorry, I can’t at the moment. 

Certainly, here you are. 

Sure. No problem. 
I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t use your mobile until you get 

off the plane. 

Don’t do this. 

Thanks for reminding me. 

OK, I won’t. 

All right. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

I need help with my homework. Could you 

translate a few words for me? 

Certainly. 

Yes, of course. 

Javaslat és arra reagálás: Let’s go to the cinema tonight. 

How about having lunch in a pub? 

I’d prefer to go to the theatre. 

Good idea. 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

Yes, I’d love to. 

No, I’m afraid I can’t. 

I’m sorry, I can’t. 

Tanács és arra reagálás: What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 
 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Did you say I should take line 

11? 

Sorry, where did you say she 

lived? 

I don’t think I understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 
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Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

 

Elemek összekapcsolása 

Beszélgetés lezárása 

Can I ask you a few 

questions? 

Can I interrupt you for a 

second? May I say 

something? 

And then… so… 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

 
 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 
történés, létezés 
kifejezése 

Jelenidejűség present simple  
 
present simple passive 
 
 
 
 
 
present continuous 
present perfect simple 
 
present perfect passive 

Where does she usually have 
lunch and dinner? 
This film is based on a famous 
book. 
People are inspired to travel by 
films. 
It is said that the company may 
close. 
We’re having lunch in a pub today. 
They’ve visited two museums this 
week. 
The new film has just been 
released. 

Múltidejűség past simple 
 
past simple passive 
 
past continuous 
 
past perfect 
 
past perfect continuous 

How did you get home from the 
airport? 
The film was set at the beginning 
of the 20th century. 
Hundreds of people were coming 
to the show. 
He got the job as he had sent a 
very clever CV. 
We’d been flying for about two 
hours when the captain told us to 
fasten our seatbelts. 

Jövőidejűség going to 
present continuous  
future simple 
 
future passive 
 future perfect 
 
future continuous 

I’m not going to do this. 
We’re travelling to Paris 
tomorrow. 
There will be more and more 
single children. 
You’ll be picked up at the airport. 
I will have finished the article by 
Friday. 
this time next week I’ll be lying on 
the beach. 
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Birtoklás 
kifejezése 

 have 
possessive adj. 
possessive pronouns 
genitive ’s 
of 

I have two brothers and a sister. 
my, your, etc. 
the director’s secretary 
the door of the plane 
Whose bag is this? 

Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatározás  

prepositions, 
prepositional phrases, 
adverbs 
location 

under, opposite, next to, between, 
in front of, behind, inside, outside, 
above, etc. 
in the east/west, by the station, 
near the pub, along the river, etc. 

Időbeli viszonyok  
Gyakoriság 
Időpont 
Időtartam 

adverbs of time with  
how often? 
when? what time? 
how long? 

already, yet, just 
always, often, sometimes, never, 
once/twice a week, every day, etc. 
yesterday, last week, two years 
ago,  
tomorrow, next week, in 1970, in 
July, at 5 o’clock, on Monday, for a 
week, etc.  

Mennyiségi 
viszonyok 

 cardinal /ordinal 
numbers 
money 

two hundred and second 
seven hundred and fifty-five 
thousand three hundred and sixty-
six dollars 

Minőségi 
viszonyok 

 comparative sentences 
(short, long adjectives) 
 

Rio is cheaper than Helsinki. 
Wellington is less dangerous than 
Rio. 
This is the most beautiful place 
I’ve ever seen.  

Modalitás  should, can/could 
be able to, must, have 
to, need, may, might, 
used to 

You shouldn’t smoke so much.  
I couldn’t swim well when I was 9. 
She wasn’t able to finish it on 
time. 
She may have long hair, I’m not 
sure. 
We had to work hard every day. 
They used to be friends when they 
were young. 

Logikai viszonyok  linking words 
 
conditional 1 
 
conditional 1 with 
future time clause 
conditional 2 
 
 
 

’I wish’ 
conditional 3 

and, or, but, because, although, 
etc. 
that’s why 
We’ll be very surprised if they get 
married this year. 
How will you celebrate if you get 
good results? 
If you could come back in another 
life, what would you like to be? 
 

I wish you were here. 
He would never have started the 
training course if he had known it 
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was so hard. 

Függő beszéd  reported speech 
(statements, questions, 
commands, requests, 
offers, orders) 

We asked the shop assistant how 
much it was. 
She asked me to buy a newspaper 
on my way home. 

She offered to take me home. 
She told me to take him home. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

 articles, determiners, 
indefinite pronouns, 
etc. 

reflexive pronouns 
relative pronouns, 
defining and non-
defining relative clauses 
 
question tags 
indirect questions 
 
adjective order 
adverbs, adverbial 
 phrases 

a, an, the, no article 
some, any, no, none, somewhere, 
no-one, etc. 

myself, yourself, herself…etc. 
The man who lives next door has 
three awful dogs. 
Salzburg, where Mozart was born, 
gets millions of visitors every year. 
It’s cold today, isn’t it? 
Could you tell me where the bank 
is? 
She has long, fair hair. 
Ideally, we should leave at 10. 

igei vonzatok (gerunds and infinitives) Smoking is dangerous. 
He offered to give her a lift. 

képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), 
adjective suffixes (dangerous, 
professional, hopeful) noun suffixes 
(teacher, bakery, difference) 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 14 

Holidays, travelling, tourism  12 

Public matters, entertainment  12 

English and language learning  14 

Science and technology, Communication  12 

Environment and nature  14 

Intercultural topics  14 

Cross-curricular topics and activities  14 

Current topics 14 

People and society 11 

Financial matters 12 

Carreer and employment 12 

Gaining and sharing knowledge 13 
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Final exam preparation 12 

Összes óraszám: 180 

 
 

 

A témakör tartalma Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

Tevékenységek 

PERSONAL TOPICS: FAMILY REALTIONS, LIFESTYLE 

-beszámol saját élményen, 

tapasztalaton alapuló, vagy 

elképzelt személyes 

eseményről  

-a tanult nyelvi elemek 

segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában és 

számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is 

-megérti és értelmezi a 

tématartományhoz 

kapcsolódó hangzó szöveget 

-értelmezi az összefüggéseket 

-megért autentikus 

szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

-megérti a részleteket 

hosszabb, összetettebb, írott 

szövegekben; 

-társalgást kezdeményez, a 

megértést fenntartja, és 

szükség esetén lezárja azt a 

személyes tématartományon 

belül  

-érzelmeit és véleményét 

szóban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

-érzelmeit és véleményét 

írásban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

-a nyelvi funkciókat és nyelvi 

eszköztárát életkorának 

megfelelő élethelyzetekben 

alkalmazza 

-mondanivalóját kifejezi 

ismerős helyzetekben, 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family 

relations, different 

generations within the family, 

love and marriage, friends, 

famous people, role models, 

healthcare personnel 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

immediate and wider 

environment, workplace, 

healthcare facilities, places 

to spend freetime 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

parts of the house/flat, 

furnishings, appliances, basic 

objects used for treating 

illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays, school and family 

celebrations, sports, sport 

events, illnesses 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

daily routine, habits, healthy 

eating, eating in different 

places (home, canteen, 

restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, 

household duties, doing 

chores, doing the garden and 

Internetes kutatás: 

-A családok szerepe a 

különböző társadalmakban 

(dinasztiák, klánok stb…) 

-Milyenek voltak a családok 

Magyarországon 100 évvel 

ezelőtt? 

-Férfi és női szerepek a 

családon belül 

-A nők szerepének változásai 

az évszázadok folyamán 

-Az orvoslás lehetőségei a 

régmúltban és ma, az 

orvostudomány fejlődése 

Szerepjáték:  

-orvosi ellátás igénybevétele 

-ajándékba kapott 

ruhanemű/könyv/telefon 

visszacserélése 

Önálló szövegalkotás 

-életem 15 év múlva  

-híres személyiségek, mint 

példaképek 
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különféle nyelvi eszközök 

használatával; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

képes szöveget alkotni 

szóban és írásban; 

-szükség esetén kis 

mértékben eltér az előre 

elgondoltaktól és 

mondandóját a 

beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja 

- beszéd- és írásprodukcióját 

tudatosan megtervezi, 

hiányosságait igyekszik 

kompenzálni önállóan vagy 

külső segítséggel 

-szóban és írásban, valós 

nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, valamint 

változatos szókinccsel vesz 

részt a személyes 

tématartományban és az 

idetartozó érettségi 

témákban. 

taking care of everyday 

responsibilites  

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

extended family, welfare, 

social relations, clothes and 

fashion, life stages, 

relationships, future plans, 

common illnesses/injuries, 

healthcare (traditional 

treatments, home remedies), 

positive and negative 

characteristics, personal 

success and failure, future 

plans 

-Személyes élethez tartozó 

információk átadása 

-Folyékony interakció a 

személyes 

tématartományban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLIDAY, TRAVELLING, TOURISM 

-összefüggően, beszél a 

nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és 

az idevágó érettségi 

témákban, 

-szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi 

témakörök közül szabadon 

választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

kooperatív munkaformában; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó hangzó 

szövegekben; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: tourists, tour 

guides, public service 

personnel 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: types of 

accommodation, 

destinations, sights, places 

of interests, public service 

offices 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, 

means of transport, objects 

used while travelling, forms,  

A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

Szerepjáték  

-telefonos érdeklődés és 

szállásfoglalás a nyaralásra 

Projektmunka kooperatív 

munkaformában 

-prospektus összeállítása a 

lakóhely nevezetességeiről  

-plakátkészítés a saját és egy 

választott ország kulturális 

különbségeiről 

-Egy dokumentumfilm 

megtekintése egy célnyelvi 

ország nevezetességeiről 

Önálló szövegalkotás 

-a turizmus pozitív és negatív 

hatásai 
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kapcsolódó írott 

szövegekben; 

-véleményét szóban 

változatos nyelvi 

eszközökkel megfogalmazza 

és arról interakciót folytat; 

-véleményét írásban 

változatos nyelvi 

eszközökkel megfogalmazza 

és arról interakciót folytat. 

 

 

célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, 

festivalS 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, 

sightseeing, guided tours  

 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: self-organized 

and package holidays, 

cultural differences, effect of 

tourism on people and 

economy, new areas in 

tourism: wellness, language 

learning 

Folyékony interakció a 

nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományban. 

PUBLIC MATTERS, ENTERTAINMENT 

-beszámol közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő 

jellemzésével; 

-a tanult nyelvi elemek 

segítségével megérti a 

tématartományhoz tartozó 

hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában 

-megérti 

hangzószövegekben a 

beszélők véleményét  

-megért szokványos 

tempóban folyó, 

környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

-megérti a legtöbb televíziós 

hírműsort; 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: members of the 

public sector and civil 

service  

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: cultural 

institutions, public offices, 

restaurants, hotels, national 

and international 

attractions/sights, city 

life/country life  

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

Internetes kutatómunka 

-kulturális események és 

szórakozási lehetőségek egy 

kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi 

városban 

-egy híres művész, író vagy 

költő munkásságának 

bemutatása 

 

Szerepjáték 

-útbaigazítás kérése és adása 

-Kidobhatjuk már a papír 

térképeket? 

-Az e-könyvek előnyei és 

hátrányai  
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-megérti az összefüggéseket 

a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő írott 

szövegekben; 

-társalgást kezdeményez, a 

megértést fenntartja, és 

szükség esetén lezárja azt 

szórakozás, illetve 

információszerzés, -csere 

céljából 

-a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót 

folytat, felhasználva 

általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit; 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ a 

célnyelven ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében él a valós 

nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében alkalmazza a 

tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket. 

 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: administration, 

services, giving directions, 

giving information, 

presenting sights 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, 

services 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

alkalmazása: free time 

activities, hobbies, arts and 

cultural events, concerts, 

films, books, computer 

games, sports, applications, 

media 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő angol 

nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

-A közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása 

-A természeteshez közelítő 

interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

tématartományban. 

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

-tudatosan használja a 

nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

-használja az ön-, tanári, 

vagy társai értékelését 

nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

-társaival kooperatív 

munkaformákban is 

törekszik a célnyelvi 

kommunikációra; 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: language skills, 

language learning 

strategies, languages, 

accents and dialects, 

autonomous learning 

-A célnyelvre jellemző 

standardnak megfelelő 

kiejtés használata az ismert 

nyelvi elemekben 

-Nyelvtanulási és 

Egyéni projekt 

-1-2 könnyített olvasmány 

elolvasása, olvasónapló írása 

 

Csoportmunka 

-szótári ismeretek alapján 

idegen nyelvi szócikkelyek 

írása 

-szófelhők készítése az 

érettségi témakörökhöz 

Önálló szövegalkotás 

-internetes szótárt vagy 

papíralapút érdemes használni? 
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-törekszik releváns digitális 

tartalmak használatára 

beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének 

továbbfejlesztése céljából; 

-a legfontosabb jelenkori 

témákban a 

szövegösszefüggés alapján 

kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondat 

jelentését; 

-a szövegek létrehozásához 

hatékonyan használ 

nyomtatott vagy digitális 

segédeszközt, szótárt; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

folytat célnyelvi interakciót 

az ismert nyelvi eszközök 

segítségével; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

alkalmazza az ismert 

témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket. 

- alkalmazza a célnyelvi 

normához illeszkedő, 

természeteshez közelítő 

kiejtést, és beszédtempót 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 

-alkalmazza a tanult 

nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat; 

-elolvas és értelmez nyelvi 

szintjének megfelelő 

irodalmi szövegeket; 

-nyelvi haladását fel tudja 

mérni és ezt fejlődése 

szolgálatába állítja; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében használja a 

tanórán kívüli nyelvtanulási 

és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

 

nyelvhasználati stratégiák 

tudatos és hatékony 

alkalmazása. 

 

prezentáció készítése és 

bemutatása a külföldi 

nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 
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-összefüggően beszél a 

tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó 

alapvető témákban; 

-összefüggő szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket a tudomány 

és technika 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

hangzó szövegekben; 

-megérti az összefüggéseket 

az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, írott 

szövegekben; 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, 

engineers, people working 

for scientific and 

technological development 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects 

used by everyday 

people/scientists/IT 

professionals, (parts of) IT 

gadgets  

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: exhibitions 

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: using technology 

in everyday life, using 

technology for studying or 

for work, major innovations 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: internet, 

dangers of the internet, 

social networks, research, 

inventions 

-A tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása 

Internetes kutatómunka 

-találmányok 

-a jövő technikái 

 Project kooperatív 

munkaformában 

-Az autó/repülő története – kik 

voltak a feltalálók? 

-A jogosítvány megszerzése, az 

autó részei  

-Mit fog tudni a következő 

telefonom? 

 

Önálló szövegalkotás 

 

-az internet pozitív és negatív 

oldalai  

-Lesz-e az unokámnak 

telefonja? 

 

ENVIRONMENT AND NATURE 

-beszámol akár az 

érdeklődési körén túlmutató 

környezeti eseményről a 

cselekmény, a körülmények, 

az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, 

részletes és világos 

jellemzésével; 

-a tanult nyelvi elemek 

segítségével megérti a 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants, 

environmental protection 

personnel  

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature, home, 

city/town/village/countryside, 

Kiselőadás angol nyelven IKT 

eszközök segítségével 

Természeti kincsek 

Magyarországon 

Mindennapi természetvédelem 

Csoportos projektmunka  

A hulladékújrahasznosítás 

lehetőségei  
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hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában 

számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban 

is; 

-megérti, értelmezi és 

összefoglalja az 

összetettebb, a 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

-megért szokványos 

tempóban folyó, 

környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

-megérti és értelmezi a 

részleteket hosszabb, 

összetettebb, akár elvontabb 

témájú írott szövegekben; 

-társalgást kezdeményez, a 

megértést fenntartja, 

törekszik mások bevonására, 

és szükség esetén lezárja azt 

a környezeti 

tématartományon belül, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

-szükség esetén eltér az 

előre elgondoltaktól és 

mondandóját a beszéd 

partnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

-beszéd- és írásprodukcióját 

tudatosan megtervezi, 

hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

-érzelmeit, véleményét 

változatos nyelvi 

eszközökkel szóban és 

írásban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

megfelelő nyelvi 

geographical places, 

continents, space, the Earth 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters, nature 

protection campaigns  

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal 

protection, keeping pets, 

saving natural resources, 

volunteering 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural phenomena, 

maintaining the environment, 

sustainability, weather and 

climate, seasons, recycling 

and reusing 

-Környezetünkhöz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

-A természeteshez közelítő, 

akár anyanyelvűekkel 

folytatott interakció a 

környezeti 

tématartományban. 

 

Kutatómunka az interneten 

-alternatív energiaforrások 

-globális felmelegedés 

-a föld belső szerkezete, lemez 

eltolódások, vulkánok, 

cunamik  
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eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

-szóban és írásban, valós 

nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, 

megfelelő szókinccsel, a 

természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a 

környezeti 

tématartományban és az 

idetartozó érettségi 

témákban;- 

összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti, értelmezi és 

összefoglalja az 

összetettebb, a 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

-véleményét szóban és 

írásban változatos nyelvi 

eszközökkel megfogalmazza 

és arról interakciót folytat; 

-projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével. 

INTERCULTURAL TOPICS 

-alkalmazza a célnyelvi 

kultúráról megszerzett 

ismereteit informális és akár 

formális 

kommunikációjában; 

részben ismeri a célnyelvi 

országok történelmének és 

Célnyelvi kulturális 

szokások, jellemzők 

ismerete: customs and 

traditions 

-Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, 

Projektmunka  

-hagyományok és szokások 

egy célnyelvi országban  

-Mely országokban van 

magyar nyelvű lakosság, 

milyen számban 

-Miért vált az angol 
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jelenének legfontosabb 

vonásait; 

-interkulturális ismeretei 

segítségével megfelelő 

kommunikációt folytat 

írásban és szóban; 

-interkulturális tudatosságára 

építve felismeri a célnyelvi 

és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, 

-részben tájékozott a 

célnyelvi országok 

jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 

 

traditions, typical 

landmarks, national sports, 

cuisine, local language, 

tourist attractions, arts, 

history, literature 

-Célnyelvi országok 

történelmi jellemzőinek 

ismerete 

-Hazánk legfontosabb 

történelmi eseményeinek, 

személyeinek ismerete 

célnyelven  

-Célnyelvi kultúráról 

információk átadása 

-Hazánk országismereti 

jellemzőiről információk 

átadása 

-Interakció a célnyelvi és 

hazai kultúráról, 

országismereti jellemzőkről. 

világnyelvvé? 

internetes kutatómunka  

-egy célnyelvi ország 

gasztronómiája  

-magyar receptek angol 

interpretálása 

-Milyen más nyelvek 

találhatók az Egyesült 

Királyságban? 

Egy angol történelmi film 

megtekintése  

 

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

- papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően; 

-ismer más tantárgyi 

tartalmakat, 

részinformációkat 

célnyelven; 

-használ célnyelvi elemeket 

más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

 

 

 

-Tanult szavak, 

szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

tartalmakból 

 

-Információszerzés 

célnyelven egyéb 

tanulásterületi tartalmakban. 

 

Egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz 

választott tantárgyam 

(tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadás 

készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

CURRENT TOPICS 

-használja a célnyelvet 

aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

-Életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre 

Pármunka  

-célnyelvi sajtótermékek 

felkutatása  

-angol sajtótermékek fajtái 
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-felhasználja a célnyelvű, 

legfőbb hazai és nemzetközi 

híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra. 

 

vonatkozó szókincs 

megértése célnyelven. 

 

-Életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események 

tájékozódásra való 

alkalmazása célnyelven. 

-Életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

angol nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása 

ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

-angol újságcikkek 

stílusának megismerése  

-aktuális hírek olvasása 

-az olvasott cikk tartalmának 

ismertetése,  

Osztálymunka 

-angol nyelvű híradó 

rendszeres nézése 

 

PEOPLE AND SOCIETY 

-összefüggően beszél az 

ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és 

az idevágó érettségi 

témákban; 

-összefüggő, szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket az ember és 

társadalom 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

hangzó, valamint írott 

szövegekben 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-véleményét szóban, 

felkészülést követően, a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of 

the society (teenagers, 

adults, the elderly), the 

public, authorities, people 

working in services    

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public 

places, public offices 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and 

clothes items 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, 

national and international 

events and holidays  

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: shopping, using 

Egyéni projekt 

-hagyományos és jelenlegi 

férfi/női társadalmi szerepek 

-önkéntesség, társadalmi 

munka, társadalmi 

szerepvállalás 

Szerepjáték:  

-szolgáltatások 

igénybevétele 

Önálló szövegalkotás: 

  

-Megfigyeléseim a 

generációk közti 

különbségekről 

-korunk függőségei (pl: 

vásárlás, játék, telefon) 

-megszüntethetőek-e a 

társadalmi különbségek? 
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public services, everyday 

tasks and chores, taking part 

in the life of a community, 

volunteering, community 

service 

-A témakörre jellemző 

problémák megnevezése 

célnyelven: drug addict, 

computer nerd, workaholic 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: basic gender 

roles, tolerance, friendships, 

relationships, appearance 

and personality, differences 

between individuals, 

relationship between 

generations, crime and 

punishment 

-Az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása. 

-A természeteshez közelítő 

interakció az ember és 

társadalom 

tématartományban. 

FINANCIAL MATTERS 

-összefüggően beszél a 

pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és 

az idevágó érettségi 

témákban; 

-összefüggő szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, írott 

szövegekben; 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és arról 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: employers, 

employees, white and blue 

collar workers 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: public service 

offices  

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: money, 

currencies, bank forms, 

advertisements, commercials  

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

Szerepjáték  

-reklamáció online vásárolt 

termékkel kapcsolatban  

-valutaváltás nyaralás előtt 

 

eszmecsere 

-spórolás-költekezés 

-a jövedelem értelmes 

beosztása 
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interakciót folytat; 

-véleményét szóban, 

felkészülést követően, a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

célnyelven: saving, spending 

and wasting money, 

banking, online shopping, 

exchanging currencies 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: family budget, 

saving, spending and 

wasting money 

-A pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása 

-A természeteshez közelítő 

interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

 

CAREER AND EMLPOYMENT 

-összefüggően beszél a 

karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és 

az idevágó érettségi 

témákban; 

-összefüggő szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket a karrier és 

munkavállalás 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

hangzó szövegekben; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket a karrier és 

munkavállalás 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, írott 

szövegekben; 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-véleményét szóban, 

felkészülést követően, a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: professionals, 

employers, employees, 

colleagues  

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: workplaces, 

offices  

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: objects used in 

different jobs 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: job interviews, 

meetings  

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: planning, life 

long learning, applying for a 

job 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: choosing a 

Önálló szövegalkotás  

-jelentkezés álláshirdetésre 

Szerepjáték  

-Állásinterjú 

Olvasott szövegértés 

fejlesztése 

-Álláshirdetések böngészése 

-Munkaköri leírás 

értelmezése 

Csoportos projektmunka  

-Közkedvelt szakmák 

bemutatása 
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interakciót folytat. 

 

 

career, summer jobs, 

working hours, part time 

jobs, unemployment, team 

work, individual tasks, 

cooperation, critical 

thinking, mobility, CV 

-A karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása 

-A természeteshez közelítő 

interakció a karrier és 

munkavállalás 

tématartományban. 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-összetettebb információkat 

ad át és cserél; 

-egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

-szóban ad át nyelvi 

szintjének megfelelő 

célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

-környezetének kulturális 

értékeit célnyelven közvetíti; 

-írott szöveget igénylő 

projektmunkát készít 

olvasóközönségnek; 

-célzottan keresi az 

érdeklődésének megfelelő 

autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ a 

célnyelven ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében használja a 

tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében él a valós 

nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

-használ célnyelvi 

-Angol nyelvű információ 

megszerzése 

-Információ megosztása 

angol nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus 

anyagok felhasználása 

ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

Prezentáció, hangfelvétel, 

video felvétel késztése 

bármely témában. 
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tartalmakat ismeretszerzésre;  

-használ célnyelvi 

tartalmakat 

tudásmegosztásra; 

-használ ismeretterjesztő 

anyagokat nyelvtudása 

fejlesztésére. 

FINAL EXAM PREPARATION 

-a tématartományhoz 

kapcsolódó kép alapján 

kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

-a megfelelő szövegtípusok 

jellegzetességeit követi; 

-megold írásbeli feladatokat 

szövegszinten; 

-megérti az ismeretlen 

nyelvi elemeket is 

tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

 

-informális és életkorának 

megfelelő formális írásos 

üzeneteket ír, digitális 

felületen is; 

-szóbeli és írásbeli közlései 

során változatos nyelvi 

struktúrákat használ; 

 

-Középszintű nyelvi 

érettségi feladatok 

megoldása. 

-A szóbeli érettségi 

témaköreinek gyakorlása és 

egyéni szempontokból 

történő átgondolása. 

-A folyamatos beszéd és 

gondolat kifejtés gyakorlása. 

 

-Az emelt szintű érettségire 

készülők differenciált 

segítése. 

-Vizsgafeladatok gyakorlása. 

-Vizsgaszituációk 

gyakorlása. 

-Szókincsfejlesztés az 

érettségi témakörökben. 

-Vélemény összefüggő 

kifejtése érettségihez 

kapcsolódó témakörökben. 

 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül 

megérteni. 
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Beszédkészség 

A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven 

összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség 

nélkül megérteni. 

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő 

nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett 

szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni. 

 

 

Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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12. évfolyam 

 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik 

szerint a középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő 

kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával 

és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 

Óraszám: 155 óra/év, 5 óra/hét  

 
Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a 

szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak.  
Használ hagyományos és digitális alapú nyelvtanulási forrásokat és 

eszközöket. 

Alkalmazza nyelvtudását kommunikációra, közvetítésre, 

szórakozásra, ismeretszerzésre hagyományos és digitális csatornákon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek 

megértése, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül 

beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 

követése. 
Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán 

kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 
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kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 

standard dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, 

hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, 

riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely 

külföldi utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális 

események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is 

megfelelő kommunikációt folythasson. Interkulturális tudatosságára 

építve felismerje a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására 

képessé váljon. Megszerzett nyelvtudásával részt tudjon venni 

célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre 

inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 

tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és 

készségeket már más tantárgyak elsajátításában is tudja alkalmazni.  

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 
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segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 



93 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 

élményeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel is támogatja mondanivalóját 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 

megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és 

verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek 

megtalálása. 
A szövegkörnyezet alapján kikövetkeztetni a szövegben előforduló ismeretlen 

szavak jelentését. 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát. 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és 

részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 
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Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában. 

Az adott műfaj hagyományainak követése, valamint alkalmazza a 

formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat, digitális felületen 

is. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 

használt kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 
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képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés 

postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, 

versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és 

természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű 

beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való megismerkedés a célnyelven, 

mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő 

beszélgetésre, gondolkodásra, amelyben a munkavállalói kompetencia 

megalapozását is elvégezzük. 

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző 

témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális 

témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 

előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és 

követelményeinek. 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 
a)  Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 Kezdeményezés és válasz 
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Köszönés, megszólítás, 

elköszönés 

 

 

 

 

 

 

 

Excuse me. 

Sorry to disturb you. 

How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

 

Hello Martin. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch. 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Jane. 

Fine, thanks. And how about 

you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice sleep. 

Thanks. Bye! 

I will. Bye. 

Thanks. 

I will. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… This is… 

Have you met Jane? 

How do you do?  

Hello. 

Hi! 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Üdvözletküldés Give my love / regards to… 

Greetings to the family. 

I will. 

Megszólítás személyes és 

hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Dear John, 

 

Elbúcsúzás személyes és 

hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I’m looking / I look forward to hearing from 

you soon. 

Kind regards, 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások hogyléte 

felől és arra reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

 

 

What’s the matter? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I’m suffering from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

That’s all right. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 
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Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great!  / Fantastic. / Terrific. 

I’m so glad / very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála I’m very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? 

 

 

Do you regret going to live in the country? 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are 

difficult for her. 

If only I hadn’t changed my 

flat. 

I don’t regret it. 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

What are your hopes for the new year? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to join 

us for the trip. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might happen? 

I’m worried about the news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your exam 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és arra 

reagálás 

What do you think? 

What do you think of it?  

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fair. 

I think it’s horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t do it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was right. 

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 
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Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have done it like that.  

 

I don’t think it’s my fault. 

 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

I wonder why they are so reluctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She 

must be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I’m unable to ride a horse. 

Értékítélet What’s your reaction to the news? That’s good / not bad / terrible.  

It’s too… 

It’s not… enough. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather stay at home? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, 

közömbösség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It’s quite light and it’s used for 

cooking. 

The girl with the blue umbrella 

over there is my sister. 

The bag lying on the floor isn’t 

yours, is it? 

Események leírása What happened? 

 

The fireman crawled along the 

arm of the crane and carefully 

put a safety harness on the girl. 

Információkérés, -adás 

 

When will the plane leave? 

How long does it take to get there? 

What do I need to register? 

At 7.30. 

It’s 2 hours and 20 minutes. 

 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come any earlier. I 

suppose we’ll arrive a bit late. 
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Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

 

She was crying because she’d been reading a 

very sad book. 

Well, simply because she 

hadn’t read my email in time. 

He didn’t give way; this is how 

it happened. 

Statisztikai adatok 

elemzése grafikon, 

diagramm segítségével 

Judging from the examples …, The diagram 

proves that … 

 

Now this all shows a much 

clearer picture. 

Konklúzió levonása The point I’m trying to make is …, All in all 

it shows … 

That must be the solution to our 

dilemma. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

Can you tell me the way to …? 

We took a taxi so as not to arrive late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make the trip safer. 

Take the first street on the left. 

Emlékezés, nem emlékezés Do you remember meeting her? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember when we first 

met. 

I’ve forgotten to lock it. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés Jane, could you do me a great favour? 

Could you lend me your bike for tomorrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’m going to the shops. Shall I bring you 

something? 

I’ll do the washing up for you if 

you like. 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we take a taxi to the station? 

Let’s go to the beach tomorrow. 

Good idea. 

I’d rather not. 

Reklamálás, panasz I’d like to make a complaint about…, I’d 

like to return this …, It doesn’t fit. It’s 

not my size. It won’t work properly. Can 

I have a refund? 

 

I’m sorry I will… 

You are right I will sort the 

problem out for you. 

Of course we will do our best to 

solve this problem. 

Szükségesség kifejezése It is necessary/unnecessary to … That sounds logical. 

Tanácskérés, tanácsadás What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés What time did you say they 

were to arrive? 
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Párbeszéd strukturálása Beszélgetés kezdése 

 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

Listen, I have a little problem. 

I’ll tell you what; I’ve just had 

an idea. 

The first thing I would suggest 

is… Then we could… 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

 

Befejezési szándék jelzése 

 

 

A partner mondanivalójának követése 

Can I join in? 

Can I interrupt you for a 

second? May I say 

something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I was 

going to say… 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

Do go on. 

Don’t let me interrupt you. 

Saját szöveg strukturálása Példák megnevezése 

Témaváltás 

 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Talking of films, I would… 

But there’s also another thing… 

Going back to the subject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

Doctors don’t agree how we can 

reduce our levels of stress. 

I’m not feeling well today. 

I’ve read at least three books so far 

this month. 

Have you ever had an operation? 

I haven’t been sleeping well 

recently. 

Múltidejűség past simple 

 

past continuous 

 

past perfect 

 

past perfect continuous 

She was ill, but she didn’t see a 

doctor. 

What were you and Sarah talking 

about?  

She said the flight had been fine 

until the plane hit some turbulence. 

I had been learning English for 

two years before I passed my 

exam. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Jövőidejűség    

 

 

 

            

 

A jövőidejűség 

kifejezése múltban 

going to  

 

future simple 

future continuous 

future perfect 

 

’was/were going to’, 

’was/were about to’, 

’was/were to have’  

Look at those clouds, it’s going to 

rain. 

I don’t think he’ll do it. 

This time next week I’ll be lying 

on the beach. 

I’ll have finished the article by 

Friday, so I’ll email it to you then. 

I was going to help her. I was 

about to leave. 
 

Műveltetés 

 

have/get sg done I’m getting my car washed this 

afternoon. 

 Érzékeléssel 

kapcsolatos igék 

look, feel, smell, sond, 

taste 

These jeans don’t feel comfortable. 

 igenevek gerunds 

infinitives 

I enjoy listening to music. 

Remember to lock the door. 

Birtoklás kifejezése  Have, possessive adj. 

possesive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

She’s had her car for two years. 

mine, yours, etc. 

the doctor’s prescription 

the bumper of the car 

Whose seat is this? 

Who does this ticket belong to? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

picture location 

geographical location 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above, at the top/ bottom, 

along the river, through the forest, 

past the church, etc. 

Időbeli viszonyok  

 

Gyakoriság 

 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect 

how often? 

 

when? what time? 

how long? 

 

While 

already, yet, just, so far, recently, 

lately, etc. 

always, often, sometimes, never, 

once a week, occasionally, etc. 

I slept four hours last night. 

I was sleeping at 2 at night. 

He’s been sleeping for four hours. 

She was watching TV while we 

were working. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 plurals, countables, 

uncountables, numbers, 

pronouns, etc. 

traffic, furniture, clothes, news, 

information, luggage, etc. 

all, every, both, etc. 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

irregular adjectives 

too / enough 

like (preposition) 

She’s better at maths than physics. 

This story is the most interesting of 

all. 

This picture is too old, just like the 

other. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Modalitás  should, can, must, may, 

might, need, have to, used 

to, etc. 

 

 

 

 

get used to 

 

modals + perfect 

infinitive 

 

 

passive modals 

You should ask the teacher. 

You should have told me earlier 

that she was coming. 

They must be at home, there’s a 

light in the window. 

I used to drink five cups of coffee a 

day, but now I only drink tea. 

I can’t get used to working at night. 

 

They can’t have gone to bed yet, 

it’s only 10 o’clock.. 

I must have passed the exam, I’m 

sure I got all the answers right. 

Your wallet might have been stolen 

when you were getting off the 

train. 

Logikai viszonyok  linking words 

 

 

 

conditional 1 

 

conditional 1 with future 

time clauses 

conditional 2 

 

conditional 3 

structures after wish 

clauses of contrast and 

purpose 

and, or, but, because, although, 

that’s why, in case, etc. 

Take your umbrella in case I rains. 

If you want to be fit, you have to 

do exercise every day. 

I’ll be ready as soon as I’ve had a 

shower. 

If I were you, I wouldn’t buy that 

old car. 

He would have died if he hadn’t 

been wearing a helmet. 

I wish I was taller. 

Despite his age, he’s still very 

active. 

I went to the bank to talk to my 

bank manager. 

Függő beszéd  reported speech 

 

reporting verbs 

Did she say she was joining us for 

dinner? 

I apologized for being so late. 

Közvetett kérdések  indirect questions Could you tell me what the time 

is, please? 

Inverzió  inversion Not only did they listen to me, 

they also followed my orders. 

Never have I seen such a 

beautiful landscape. 

Képzők  noun, adjective, verb – 

prefixes, suffixes 

negative prefixes (uneducated, 

impolite), adjective suffixes 

(dangerous, professional, hopeful) 

noun suffixes (teacher, bakery, 

difference)  

 

Visszaható 

névmások 

 reflexive pronouns myself, yourself, herself… 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, 

quantifiers, etc. 

 

 

 

relative clauses (defining) 

 

relative clauses (non-

defining) 

 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, somewhere, 

no-one, all, every, each, both, etc. 

Everything is made up of atoms. 

Both insects and spiders are 

invertebrates. 

She’s the woman who/that lives 

next door. 

Adriana hasn’t come to class for 

two weeks, which is a bit worrying. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
Témakör neve: Óraszám: 

Personal topics: family relations, lifestyle  7 

Environment and nature 15 

Holidays, travelling, tourism 9 

Public matters, entertainment 10 

English and language learning 7 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 6 

Current topics 9 

Science and technology, Communication 11 

People and society 9 

Financial matters 12 

Carreer and employment 10 

Gaining and sharing knowledge 10 

Final exam preparation 30 

Összesen: 155 

 

A témakör tartalma, 

tanulási eredmények 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-összetettebb információkat 

ad át és cserél; 

 -összefüggő, papíralapú 

vagy IKT-eszközökkel 

segített írott projektmunkát 

készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 -egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

 Angol nyelvű, akár 

elvontabb tartalmú 

információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ 

megosztása angol nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus 

anyagok felhasználása 

ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

 Prezentáció, hangfelvétel, video 

felvételkésztése bármely 

témában 

idegen nyelvű szócikk/blog 

írása megadott témában, 

kutatómunka alapján 
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 -szóban ad át nyelvi 

szintjének megfelelő 

célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

 -környezetének kulturális 

értékeit célnyelven 

közvetíti; 

 -összefoglal és lejegyzetel, 

írásban közvetít rövid 

olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

 -írott szöveget igénylő 

projektmunkát készít 

olvasóközönségnek; 

 -írásban közvetít célnyelvi 

tartalmakat valós nyelvi 

interakciót igénylő 

helyzetekben; 

 -célzottan keresi az 

érdeklődésének megfelelő 

autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 -digitális eszközöket és 

felületeket is használ a 

célnyelven ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

 -nyelvtanulási céljai 

érdekében használja a 

tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

 -nyelvtanulási céljai 

érdekében él a valós 

nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

 -használ célnyelvi 

tartalmakat 

ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra;  

 használ ismeretterjesztő 

anyagokat nyelvtudása 

fejlesztésére. 

 

FINANCIAL MATTERS 

 -összefüggően, világosan és 

nagyrészt folyékonyan 

beszél a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tárgyakra, tevékenységekre 

vonatkozó szókincs ismerete 

Egyéni projekt 

 a pénz kialakulása, története 

 az első bankok 

— Szerepjáték  
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tartozó és az idevágó 

érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 -összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 -papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 -megérti és értelmezi az 

összefüggéseket és a 

részleteket a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

 -megérti és értelmezi az 

összefüggéseket és a 

részleteket a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott 

szövegekben; 

 -véleményét írásban és 

szóban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

célnyelven: employers, 

employees, white and blue 

collar workers, public 

service offices, money, 

currencies, bank forms, 

advertisements, 

commercials, saving, 

spending and wasting 

money, banking, online 

shopping, exchanging 

currencies. 

 

 banki ügyintézés  

         számlanyitás 

    reklamáció online vásárolt 

termékkel kapcsolatban  

 valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

 spórolás-költekezés 

 a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, 

újságcikk) 

 hitelek, állami támogatások 

 a tőzsde története, működése 

 

PEOPLE AND SOCIETY 

-összefüggően, világosan és 

nagyrészt folyékonyan 

beszél az ember és 

társadalom 

tématartományhoz tartozó 

és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

-összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tárgyakra, eseményekre, 

tevékenységekre, 

problémákra, fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of 

the society (teenagers, 

adults, the elderly), the 

public, authorities, people 

working in services, towns, 

villages, countryside, home, 

public places, public offices, 

objects used in everyday life, 

— Egyéni projekt 

 különböző társadalmi 

berendezkedések a 

történelem folyamán 

   hagyományos és jelenlegi 

férfi/női társadalmi szerepek 

 önkéntesség, társadalmi munka, 

társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

 szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás: 

  

 Megfigyeléseim a generációk 

közti különbségekről 
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támogatva mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti és értelmezi az 

összefüggéseket és a 

részleteket az ember és 

társadalom 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

-megérti és értelmezi az 

összefüggéseket és a 

részleteket az ember és 

társadalom 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott 

szövegekben; 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-véleményét szóban, 

felkészülés nélkül, a tanult 

nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

fashion and clothes items, 

holidays, family events and 

celebrations, national and 

international events and 

holidays, shopping, using 

public services, everyday 

tasks and chores, taking part 

in the life of a community, 

volunteering, community 

service, drug addict, 

computer nerd, workaholic, 

basic gender roles, tolerance, 

friendships, relationships, 

appearance and personality, 

differences between 

individuals, relationship 

between generations, crime 

and punishment 

-Az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk 

átadása 

-A természeteshez közelítő, 

akár anyanyelvűekkel 

folytatott interakció az 

ember és társadalom 

tématartományban. 

 

— Vitafórum/eszmecsere  

 korunk függőségei (pl: vásárlás, 

játék, telefon) 

 megszüntethetőek-e a 

társadalmi különbségek? 

 megszüntethetőek-e az 

előítéletek?  

 

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

-tudatosan használja a 

nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

-hiányosságait, hibáit 

felismeri, azokat egyre 

hatékonyabban 

kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

-céljai eléréséhez 

önszabályozóan is dolgozik; 

-használ önértékelési 

módokat nyelvtudása 

felmérésére; 

-használja az ön-, tanári, 

vagy társai értékelését 

nyelvtudása fenntartására és 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: language skills, 

language learning strategies, 

languages, accents and 

dialects, autonomous 

learning 

-A célnyelvre jellemző 

standardnak megfelelő 

kiejtés használata az ismert 

nyelvi elemekben 

-A legfőbb célnyelvi 

dialektusok felismerése 

-Nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

tudatos és hatékony 

alkalmazása. 

Egyéni projekt 

 2-3 könnyített olvasmány 

elolvasása, olvasónapló 

írása 

 egy kétnyelvű novella 

elolvasása és a fordítás 

értékelése 

— interaktív térképek 

használata  

 ismerkedés célnyelvi 

dialektusokkal 

       ismerkedés a célnyelvi 

kiejtési szótárakkal 

-csoportmunka 



108 

 

fejlesztésére; 

-társaival a kooperatív 

munkaformákban és a 

projektfeladatok megoldása 

során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

-kreatív, változatos műfajú 

szövegeket alkot szóban, 

kooperatív 

munkaformákban; 

-törekszik releváns digitális 

tartalmak használatára 

beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének 

továbbfejlesztése céljából; 

-a legfontosabb jelenkori 

témákban a 

szövegösszefüggés alapján 

kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti 

az ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondat 

jelentését; 

-a tanult kifejezések 

alkalmazásával és a tanult 

nyelvi szokások 

követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan 

és érthetően fejezi ki; 

-a szövegek létrehozásához 

hatékonyan használ 

nyomtatott vagy digitális 

segédeszközt, szótárt;  

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

folytat a természeteshez 

közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

alkalmazza az ismert 

témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket.  

-egy összetettebb nyelvi 

feladat, projekt végéig tartó 

célokat tűz ki magának; 

-céljai eléréséhez megtalálja 

és használja a megfelelő 

eszközöket, módokat. 

  szótári ismeretek alapján idegen 

nyelvi szócikkelyek írása 

 szófelhők készítése az érettségi 

témakörökhöz 

— prezentáció készítése és 

bemutatása a külföldi 

nyelvtanulás pozitív és 

negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

 miért halványulnak el a 

dialektusok? 

 internetes szótárt vagy 

papíralapút érdemes használni? 
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PUBLIC MATTERS, ENTERTAINMENT 

-beszámol akár az 

érdeklődési körén túlmutató 

közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos eseményről a 

cselekmény, a 

körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és 

világos jellemzésével; 

-a tanult nyelvi elemek 

segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét 

számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban 

is; 

-a tanult nyelvi elemek 

segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában; 

-megérti az elvontabb 

tartalmú hangzószövegek 

lényegét, valamint a 

beszélők véleményét is; 

-megért szokványos 

tempóban folyó, 

környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

-megérti és értelmezi a 

legtöbb televíziós 

hírműsort; 

-megérti és értelmezi az 

összefüggéseket a 

közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott 

szövegekben; 

-társalgást kezdeményez, a 

megértést fenntartja, 

törekszik mások 

bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: members of the 

public sector and civil 

service  

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: cultural 

institutions, public offices, 

restaurants, hotels, national 

and international 

attractions/sights, city 

life/country life  

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: administration, 

services, giving directions, 

giving information, 

presenting sights 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, 

services 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

alkalmazása: free time 

activities, hobbies, arts and 

cultural events, concerts, 

films, books, computer 

games, sports, applications, 

media 

-Életkornak és nyelvi 

Internetes kutatómunka 

 kulturális események és 

szórakozási lehetőségek egy 

kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi 

városban 

 egy híres művész, író vagy 

költő munkásságának 

bemutatása  

— Szerepjáték 

 útbaigazítás kérése és adása 

— Vitafórum 

 GPS vagy útbaigazítás? 

 Kidobhatjuk már a papír 

térképeket? 

 Az e-könyvek előnyei és 

hátrányai 
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szórakozás, illetve 

információszerzés, -csere 

céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

-a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót 

folytat a természeteshez 

közelítő módon, 

felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ a 

célnyelven ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében él a valós 

nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében alkalmazza a 

tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket. 

 

szintnek megfelelő angol 

nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

-A közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk 

átadása 

-A természeteshez közelítő, 

akár anyanyelvűekkel 

folytatott interakció a 

közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos 

tématartományban. 

 

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

-összefüggően, világosan és 

nagyrészt folyékonyan 

beszél a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományhoz 

tartozó és az idevágó 

érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

-összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

eseményekre, 

tevékenységekre, fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tourists, tour 

guides, public service 

personnel, types of 

accommodation, 

destinations, sights, places of 

interests, public service 

offices, monuments, 

exhibits, travel documents, 

means of transport, objects 

used while travelling, forms, 

brochures, holidays in 

Hungary and abroad, 

festivals, preparing, 

planning, organizing a trip, 

sightseeing, guided tours, 

self-organized and package 

Szerepjáték  

 telefonos érdeklődés és 

szállásfoglalás a nyaralásra 

— Önálló projektmunka  

 prospektus összeállítása a 

lakóhely nevezetességeiről  

 plakátkészítés a saját és egy 

választott ország kulturális 

különbségeiről 

-Egy dokumentumfilm 

megtekintése egy célnyelvi 

ország nevezetességeiről 

-Csoportos projektmunka 

 film készítése lakóhelyem 

nevezetességeiről 

— kutatómunka (Internet, 
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-megérti és értelmezi az 

összefüggéseket és a 

részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

-megérti és értelmezi az 

összefüggéseket és a 

részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott 

szövegekben; 

-véleményét szóban 

változatos nyelvi 

eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-véleményét írásban 

változatos nyelvi 

eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat 

holidays, currencies, cultural 

differences, effect of tourism 

on people and economy, new 

areas in tourism: wellness, 

language learning. 

-A nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk 

átadása 

  

újságok, statisztikák)  

 Az utazás hatása a 

gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum 

 a turizmus pozitív és negatív 

hatásai 

 olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

PERSONAL TOPICS 

-beszámol saját élményen, 

tapasztalaton alapuló, akár 

az érdeklődési körén 

túlmutató vagy elképzelt 

személyes eseményről a 

cselekmény, a 

körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és 

világos jellemzésével; 

-a tanult nyelvi elemek 

segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában és 

számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban 

is; 

-megérti és értelmezi az 

összetettebb, a 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget; 

 A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tárgyakra, eseményekre, 

tevékenységekre, fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: acquaintances, 

family relations, different 

generations within the 

family, love and marriage, 

friends, famous people, role 

models, healthcare 

personnel, workplace, 

healthcare facilities, places 

to spend freetime, parts of 

the house/flat, furnishings, 

appliances, basic objects 

used for treating illnesses 

and keeping fit, clothes and 

accessories, holidays, school 

and family celebrations, 

sports, sport events, 

illnesses, daily routine, 

— Internetes kutatás: 

 A családok szerepe a 

különböző társadalmakban 

(dinasztiák, klánok stb…) 

 Milyenek voltak a családok 

Magyarországon 100 évvel 

ezelőtt? 

 A nők szerepének változásai az 

évszázadok folyamán 

 Az orvoslás lehetőségei a 

régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

 orvosi ellátás igénybevétele 

  ajándékba kapott 

ruhanemű/könyv/telefon 

visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás: 

 Életem 15 év múlva  
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-értelmezi az 

összefüggéseket; 

-társalgást kezdeményez, a 

megértést fenntartja, 

törekszik mások 

bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a 

személyes tématartományon 

belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

-érzelmeit és véleményét 

szóban, változatos nyelvi 

eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-érzelmeit és véleményét 

írásban, változatos nyelvi 

eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-a nyelvi funkciókat és 

nyelvi eszköztárát 

életkorának megfelelő 

élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

-mondanivalóját kifejezi 

kevésbé ismerős 

helyzetekben is, nyelvi 

eszközök széles körének 

használatával; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

alkot szöveget szóban és 

írásban; 

-szükség esetén eltér az 

előre elgondoltaktól és 

mondandóját a 

beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

-beszéd- és írásprodukcióját 

tudatosan megtervezi, 

hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

habits, healthy eating, eating 

in different places (home, 

canteeen, restaurants) 

keeping fit, going to the 

doctor’s, household duties, 

doing chores, doing the 

garden and taking care of 

everyday responsibilites, 

extended family, welfare, 

social relations, clothes and 

fashion, life stages, 

relationships, future plans, 

common illnesses/injuries, 

healthcare (traditional 

treatments, home remedies), 

positive and negative 

characteristics, personal 

success and failure, future 

plans 

 

 Híres személyiségek, mint 

példaképek 

— Vitafórum 

  az egyes családtagok családban 

betöltött szerepe és feladatai 

 ’A házasságok az égben 

köttetnek.’ 

 Vannak-e még családi 

példaképek? 

 

INTERCULTURAL TOPICS 

 

-alkalmazza a célnyelvi 

kultúráról megszerzett 

ismereteit informális és akár 

formális 

kommunikációjában; 

 Célnyelvi kulturális 

szokások, jellemzők 

ismerete: customs and 

traditions 

- projektmunka: az angol 

és magyar történelem 

főbb eseményei, 

kapcsolódási pontok,  

 Hagyományok és 
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-ismeri a célnyelvi országok 

történelmének és jelenének 

legfontosabb vonásait; 

-interkulturális ismeretei 

segítségével társasági 

szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat 

írásban és szóban; 

-megfogalmaz főbb 

hasonlóságokat és 

különbségeket az ismert 

nyelvi változatok között; 

-alkalmazza a nyelvi 

változatokról megszerzett 

ismereteit informális 

kommunikációjában; 

-szociokulturális ismeretei 

(például célnyelvi 

társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági 

szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytasson; 

-interkulturális 

tudatosságára építve 

felismeri a célnyelvi és saját 

hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és 

különbségeket, és a magyar 

értékek átadására képessé 

válik; 

-tájékozott a célnyelvi 

országok jellemzőiben és 

kulturális sajátosságaiban; 

-ismeri a célnyelvi és saját 

hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és 

különbségeket; 

-tájékozott, és alkalmazni is 

tudja a célnyelvi országokra 

jellemző alapvető 

érintkezési és udvariassági 

szokásokat; 

-átadja célnyelven a magyar 

értékeket; 

-a célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemeket magabiztosan 

használja. 

 

 Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, 

national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions, 

arts, history, literature 

 Hazánk országismereti és 

egyéb fő jellemzőiről 

információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és 

hazai kultúráról, 

országismereti jellemzőkről. 

  

 

szokások egy célnyelvi 

országban  

 Mely országokban van 

magyar nyelvű lakosság, 

milyen számban? 

 Miért vált az angol 

világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

 pl.: egy célnyelvi ország 

gasztronómiája  

- vitafórum: pl.:  

 Fontos-e a különböző kultúrák 

megőrzése? 

 Miben hasznos a globalizáció?  
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CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

 

 Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában. 

 Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével, 

felkészülést követően. 

 Ismer más tantárgyi 

tartalmakat, 

részinformációkat 

célnyelven. 

Feladat: Információszerzés 

célnyelven egyéb 

tanulásterületi 

tartalmakban. 

Tanult szavak, 

szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

tartalmakból 

Információszerzés 

célnyelven egyéb 

tanulásterületi tartalmakban. 

 

— Egyéni projektmunka 

 A továbbtanuláshoz választott 

tantárgyam (tantárgyaim) 

bemutatása 

 Poszter vagy 

kiselőadáskészítése bármely 

más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

— a humán vagy a reál 

műveltség a fontos? 

 

CURRENT TOPICS 

 

-használja a célnyelvet 

aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

         - felhasználja a 

célnyelvű, legfőbb hazai és 

nemzetközi híreket 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra. 

-Életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs 

megértése és használata 

célnyelven. 

 

 Pármunka: 

 célnyelvi sajtótermékek 

felkutatása  

 angol sajtótermékek fajtái 

 aktuális hírek olvasása 

 az olvasott cikk tartalmának 

ismertetése, és állásfoglalás a 

benne foglaltakkal kapcsolatban 

 Osztálymunka: 

 angol nyelvű híradó rendszeres 

nézése 

 iskolai/osztály hírekből angol 

nyelvű híradó készítése, 

filmezése  

ENVIRONMENT AND NATURE 

 

-beszámol akár az 

érdeklődési körén túlmutató 

környezeti eseményről a 

cselekmény, a 

körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és 

világos jellemzésével; 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre, 

helyszínekre, 

tevékenységekre 

vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: 

animals, plants, 

environmental 

protection personnel, 

- Kiselőadás angol 

nyelven IKT eszközök 

segítségével 

 pl.: Magyaro. természeti 

kincsei, természetvédelem 

- Csoportmunka: 

Hulladékgazdálkodás, 
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-a tanult nyelvi elemek 

segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában 

számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban 

is; 

-megérti, értelmezi és 

összefoglalja az 

összetettebb, a 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

-megért szokványos 

tempóban folyó, 

környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

-megérti és értelmezi a 

részleteket hosszabb, 

összetettebb, akár elvontabb 

témájú írott szövegekben; 

-társalgást kezdeményez, a 

megértést fenntartja, 

törekszik mások 

bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a 

környezeti 

tématartományon belül, 

akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

-szükség esetén eltér az 

előre elgondoltaktól és 

mondandóját a 

beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

-beszéd- és írásprodukcióját 

tudatosan megtervezi, 

hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

-környezeti témákban a 

kommunikációs helyzetek 

széles körében hatékonyan 

ad át és cserél információt; 

-érzelmeit, véleményét 

nature, home, 

city/town/village/cou

ntryside, 

geographical places, 

continents, natural 

disasters, nature 

protection 

campaigns, nature 

protection, animal 

protection, keeping 

pets, saving natural 

resources, 

volunteering, natural 

phenomena, 

maintaining the 

environment, 

sustainability, 

weather and climate, 

seasons, recycling 

and reusing. 

 Környezetünkhöz 

tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen 

vonatkozásokon 

túlmutató információk 

átadása 

 

újrahasznosítás 

- Kutatómunka az 

interneten: 

 alternatív energiaforrások, 

 globális felmelegedés 

  

 



116 

 

változatos nyelvi 

eszközökkel szóban 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-érzelmeit, véleményét 

változatos nyelvi 

eszközökkel írásban 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

megfelelő nyelvi 

eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

-összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti, értelmezi és 

összefoglalja az 

összetettebb, a 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket 

és ismeretlen nyelvi 

elemeket 

CAREER AND EMPLOYMENT 

 

-összefüggően, világosan és 

nagyrészt folyékonyan 

beszél a karrier és 

munkavállalás 

tématartományhoz tartozó 

és az idevágó érettségi 

témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

-összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

 A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tárgyakra, eseményekre, 

tevékenységekre és 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: professionals, 

employers, employees, 

colleagues, job interviews, 

meetings, different 

 Önálló szövegalkotás: 

- jelentkezés 

álláshirdetésre 

- angol nyelvű önéletrajz 

készítése 

 Szerepjáték: 

 - állásinterjú 
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felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti és értelmezi az 

összefüggéseket és a 

részleteket a karrier és 

munkavállalás 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

-megérti és értelmezi az 

összefüggéseket és a 

részleteket a karrier és 

munkavállalás 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott 

szövegekben; 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-véleményét szóban, 

felkészülés nélkül, a tanult 

nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat 

categories of jobs, 

workplaces, planning, life 

long learning, applying for a 

job, : choosing a career, 

summer jobs, working hours, 

part time jobs, 

unemployment, team work, 

individual tasks, 

cooperation, critical 

thinking, mobility, CV. 

 A karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk 

átadása 

  

 

 - beszélgetés egy állásbörzéről 

 Olvasott szövegértés 

fejlesztése: 

- Álláshirdetések 

böngészése 

- Munkaköri leírás 

értelmezése 

 Csoportos projektmunka:  

- Egy munkahelyi projekt 

kidolgozása 

- Közkedvelt 

szakmákbemutatása 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 

 

-összefüggően, világosan és 

nagyrészt folyékonyan 

beszél a tudomány és 

technika tématartományhoz 

tartozó alapvető témákban; 

-összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

 -A témakörre jellemző 

tárgyakra, tevékenységekre, 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects 

used by everyday people 

household gadgets, mobile 

phones, computers, internet, 

dangers of the internet, 

social networks, research, 

inventions, using technology 

in everyday life, using 

technology for studying or 

for work, internet, social 

- Projektmunka 

(csoportban): Milyen 

technikai újítások fogják 

segíteni a jövőben…  

- a a közlekedést 

- a házimunkát  

- az oktatást? 

- a kommunikációt 
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eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti és értelmezi az 

összefüggéseket és a 

részleteket a tudomány és 

technika tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

-megérti és értelmezi az 

összefüggéseket az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott 

szövegekben; 

-véleményét szóban és 

írásban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

 

network 

-A tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk 

átadása 

-A természeteshez közelítő, 

akár anyanyelvűekkel 

folytatott interakció a 

tudomány és technika 

tématartományban. 

  

  

  

 A világ internet nélkül. 

— Internetes kutatómunka és 

prezentáció: - a világ 

legfontosabb találmányai, - én 

és a telefonom 

— Vitafórum:  

— az internet jövője 

— mire jó a virtuális valóság? 

haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és 

hátrányai 

—  

 

FINAL EXAM PREPARATION 

 -Közép- és emeltszintű 

nyelvi érettségi feladatok 

megoldása 

-A szóbeli érettségi 

témaköreinek gyakorlása és 

egyéni szempontokból 

történő átgondolása 

-A folyamatos beszéd és 

gondolatkifejtés gyakorlása 

-Az emelt szintű érettségire 

készülők differenciált 

segítése.  

 

Vizsgafeladatok gyakorlása 

Vizsgaszituációk gyakorlása 

Szókincsfejlesztés az érettségi 

témakörökben 

Vélemény összefüggő kifejtése 

spontán felmerülő, érettségihez 

kapcsolódó témakörökben 

Viták az emelt szintű érettségi 

vizsga témaköreiben 

Megadott szószámú szöveg 

írása az emelt szintű érettségi 

vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  
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 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven 

összefoglalni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban részt venni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy 

célnyelven összefoglalni. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések 

alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegtípusokat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni. 

 

Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– próbaérettségi dolgozat 
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7.2. Az angol mint második idegen nyelv évfolyamonkénti fejlesztési terve 

 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek 

tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók 

tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is 

információt szerezzenek. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely 

segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később a 

szakmai pályafutás során. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben 

megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az 

első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási 

motiváció ébren tartása is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy 

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak 

figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi 

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. 

Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 
 

 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 
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A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 

beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése 

világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 

jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó 

információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 

tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 

kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 
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telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 

kezdeményezése, figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 

jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű 

szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg 

lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ 

kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 

szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, 

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon 

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. 

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 
 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 
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írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 
 

b) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés, elköszönés: How do you do?  

Good morning/afternoon/evening. 

Hello Dave. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you tomorrow. 

Good night. 

Have a nice trip. 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Janet. 

Very well, thank you.  

Hi! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

This is my friend, … 

Hello, I’m … 

Hi. Nice to meet you.  

Levél- és üzenetírás: Dear John, 

Best wishes, 

Love, 

I’ll look forward to your reply. 

 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

That’s all right.. 

No problem. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right.  
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Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New year / Birthday! 

 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / New Year 

/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry. 

Sorry to hear that. 

Sorry I’m late. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

I’m so glad to see you. 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so happy. 

I’m happy to hear that. 

That’s good news. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

That wasn’t very good. 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it is terrible. 

That is a terrible shame. 

Érdeklődés: Are you interested in sports? 

How do you spell it? 

I’m interested in music. 

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

I don’t think much of… 

Akarat, kívánság: Would you like a sandwich? 

Can I have my bill, please? 

 I want to pay. 

I’d like a hamburger 

 

Képesség: 

 

Can you speak French? 

Can you play football? 

I can understand French 

I can’t play chess.. 

Szükségesség: How much water do we need?  

Szándék, kívánság: What would you like to do? I’d like to see that film 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? What is it like? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of… 

It means… 

Események leírása: They arrived at the airport, they checked 

in, and waited for their plane. 

 

Információkérés, -adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How far is your school? 

Can you tell me the way to the station, 

please? 

Who is that? 

How do you spell it? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on 

the right 

It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I don’t know. 

I have no idea. 
 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Can I have a piece of paper, please? 

Could you repeat that, please? 

Can you help me? 

Of course. 

Yes, of course. 

Certainly. 

I’m afraid I can’t. 

Felszólítás: 

 

Turn off your mobiles. 

Wake up, get out of bed. 

 

Javaslat és arra reagálás: Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like a drink? 

 

What would you like? 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. 

I’m sorry, I can’t. 

An orange, please. 

Thank you. 

No, thank you. / Yes, please. 

Thanks. 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

Can we meet at seven? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

I’m sorry, I can’t. 

Yes, great. 

No, I’m afraid, I can’t. 
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

 

Felkérés lassabb beszédre 

Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

Could you speak slowly, 

please? 

 
 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple 

 

present continuous 

 

present perfect simple 

When do you get up? 

I don’t play football. 

What are you doing? 

I’m reading a book  

Have you seen this film? 

I haven’t read that book. 

Múltidejűség past simple We went to the cinema yesterday. 

Did you go to school on Monday? 

Birtoklás 

kifejezése 

 have (got) 

 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

I don’t have many friends. 

She’s got a lovely blue dress. 

my, your, his/her/its,our, their dog  

mine, yours,…theirs 

Susie’s brother 

the corner of the room 

whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, in front of, behind, 

inside, outside, above 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

 

 

Időpont 

 

 

 

 

Óra 

how often? 

 

 

when? what time? 

 

 

 

 

What’s the time? 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

now, in the morning 

yesterday, last week, two years 

ago,  tomorrow, next week 

in 2007, in july, at 4 o’clock, on 

Monday  

It’s half past six. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singular and plural 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

 

children, people, men, women … 

one, two, three., … 

first, second, … 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Minőségi 

viszonyok 

 what … like 

what colour 

What’s it like? 

What colour is it?  

Modalitás  can  

 

could 

She can swim very well.  

Can I open the window?  

He could speak two languages at 

the age of five. 

Could you repeat that, please? 

Logikai 

viszonyok 

 linking words and, or, but, because 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles, determiners 

 

nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

demonstrative pronouns 

 

a, an, the 

 

I, he, they… 

me, him, them… 

 

this, that, these, those 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

 
Témakör  Óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle 20 

Environment and nature 10 

Classroom activities 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 8 

English and language learning 10 

Intercultural topics 8 

Cross-curricular topics and activities 8 

Current topics 8 

Entertainment 8 

Gaining and sharing knowledge 8 

Összes óraszám: 108 
 

c) Témakörök 
 

 

 
 

A témakör tartalma, 
tanulási eredmények 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek 

 
Tevékenységek 

 
PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE 
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- rövid, személyes 

történet elmesélése 

egyszerű nyelvi 

eszközökkel, önállóan, 

a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, 

összefüggő szövegek 

írása a tanult nyelvi 

szerkezetek 

felhasználásával az 

ismert 

szövegtípusokban, az 

adott 

tématartományban; 

-életkorának megfelelő 

nyelvi helyzetek 

értelmezése hallott 

szöveg alapján;  

-kommunikáció 

kezdeményezése 

egyszerű hétköznapi 

témában 

- életkornak megfelelő 

mindennapi 

helyzetekben a tanult 

nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott 

kérdéseket és válaszok; 

- üzeneteket írása; 

- alapvető személyes 

információk megosztása 

egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

- tetszés, nem tetszés, 

akarat, kívánság, tudás 

és nem tudás, szándék 

kifejezése; 

-kifejez alapvető 

érzéseke öröm, 

sajnálkozás, bánat, 

elégedettsége, 

elégedetlenség 

kifejezése; 

-ismerős és gyakori 

alapvető helyzetekben, 

akár telefonon vagy 

digitális csatornákon is, 

többnyire helyes és 

érthető kommunikáció 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family 

relations, friends 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

immediate environment, 

home 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

parts of the house/flat, 

furnishings, appliances 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, meals  

-A témakörre jellemző 

alapvető fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Christmas, 

Easter, birthday) kapcsolódó 

alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat 

ismerete 

segítségével történő átadása 

Projektmunka :  

-családfa készítése képekkel és 

annak szóbeli bemutatása 

-a lakóhely és környezetének 

bemutatása 

-a legjobb barát, barátnő 

bemutatása 

-ismerkedés az angol 

ünnepekkel film segítségével, 

szóbeli mini-prezentációk: 

‘Napirendem’+ családtagjaim 

napirendje, szabadidő 

-kérdőívek megalkotása, 

kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli 

összegzése:  -hobbijaink’ 

(időpont, helyszín stb.) 

Szerepjátékok: 

Interjú egy híres emberrel az 

életéről és családjáról 

Ismerkedés az új 

osztálytársakkal – kérdések és 

feleletek 
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ENVIRONMENT AND NATURE 

 

-rövid, egyszerű, 

összefüggő szövegek 

írása 

- életkornak megfelelő 

nyelvi helyzetek 

értelmezése hallott 

szöveg alapján; 

-életkornak megfelelő 

mindennapi 

helyzetekben a tanult 

nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott 

kérdések alkotása és 

válaszok; 

üzeneteket írása; 

-ismerős és gyakori 

alapvető helyzetekben, 

akár telefonon vagy 

digitális csatornákon is, 

többnyire helyes és 

érthető 

kommunikáció 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal 

protection, keeping pets 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural phenomena, weather 

 

projektmunka  

-magyarországi állatkertek  

és lakóik 

az árvizek pusztításai  

Magyarországon és a világban 

-lakóhelyem, környezetem  

internetes kutatás – szófelhő 

milyen állatok élnek 

Angliában/Amerikában/ 

Ausztráliában? 

játék  

állat barkochba 

kvíz/keresztrejtvény  

 

CLASSROOM ACTIVITIES 

 

-a szintjének megfelelő, 

nonverbális vagy 

vizuális eszközökkel 

támogatott célnyelvi 

óravezetést és 

utasításokat, kérdéseket 

megérti; 

-felkészülést követően 

rövid, összefüggő 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz 

tartozó témákban; 

-kép jellemzése  

röviden, ismert nyelvi 

fordulatok segítségével, 

segítő tanári kérdések 

alapján; 

-változatos, kognitív 

kihívást jelentő szóbeli 

és írásbeli feladatokat 

megoldása tanári 

segítséggel; 

-életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő, 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school staff, classmates 

A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

objects used for studying 

A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

afternoon activities, school 

festivals, school traditions, 

events, extracurricular 

opportunities for language 

learning 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use 

projektmunka:  

-iskolai szokások, napirend, 

órarend 

-iskolai szabályok  

-tantárgyak összehasonlítása a 

két országban, iskolai 

időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek 

összehasonlítása 

-kedvenc tantárgyak, ki miben 

érzi jónak / kevésbé jónak magát 

kutatómunka: szótanulási 

stratégiák  

-szókártyákból mondatalkotás – 

melyik csoport tudja az összes 

kártyáját felhasználni? 
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egyszerű hangzószöveg 

a  megértése  

-életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő írott, 

nyomtatott vagy 

digitális alapú szövegek 

alkalmazása 

egyszerű mondatok 

összekapcsolásával 

egymást követő 

eseményekből álló 

történetet elmesélése 

vagy leírása valamilyen 

témáról 

-bekapcsolódás az 

interakciót igénylő 

nyelvi tevékenységekbe 

egyszerű szövegértést 

és szövegalkotást 

igénylő nyelvórai 

tevékenységekben való 

részvétel; 

of language, social events, 

keeping traditions 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

knowledge, language learning 

targets 

 

HOLIDAYS, TRAVELLING,TOURISM 

 

-életkornak megfelelő 

nyelvi helyzetek 

értelmezése  hallott 

szöveg alapján; 

-életkorának megfelelő 

mindennapi 

helyzetekben a tanult 

nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott 

kérdések és válaszok 

használata; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunka 

készítése  

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

tourists, tour guides; 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

types of accommodation, 

destinations, sights, places of 

interests; 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel 

documents, means of 

transport, objects used while 

travelling, forms, brochures; 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and 

abroad; 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célenyelven: preparing, 

projektmunka prezentáció 

készítése képekkel és annak 

szóbeli bemutatása 

-Angliai látnivalók, 

nevezetességek  

-Magyarország híres látnivalói 

-Lakóhelyem nevezetességei 

-’My Dream Holiday’ 

-egy osztálykirándulás 

megtervezése 

-fontos célnyelvi országbeli 

turisztikai események, 

fesztiválok 

-útvonalterv Angliába, milyen 

országokon, városokon kell 

átutazni? 

-különleges közlekedési 

eszközök a nagyvilágban – 

képekkel 

-különleges szállodák/szállások 

Szerepjátékok 

idegenvezető – izgága, 

kérdésekkel teli csoport 
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planning a trip, sightseeing; 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

self-organized and package 

holidays, cultural differences; 

szállodai recepciós - igényes 

vagy ’akadékoskodó’ vendég  

 

PUBLIC MATTERS 

 

az érdeklődésnek 

megfelelő, akár 

autentikus szövegekkel 

való találkozás 

elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán 

kívül is 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

members of the public sector 

and civil service, tourists 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural institutions, 

restaurants, national and 

international 

attractions/sights, city 

life/country life 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

entrance tickets, forms, 

brochures 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural events, ways of 

entertainment 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

giving directions, giving 

information 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, entertainment, 

culture, travelling, national 

and international tourism 

 

-szerepjátékok 

- gyors étteremben, utazási 

irodában, utcán: útbaigazítás 

kérése és adása, ’I’m a 

Budapest/London tourist guide’ 

– helyi látványosságok 

bemutatása 

-ismerkedés a reklámok 

világával: színek, logók, 

üzenetek 

- a célnyelvi országok és hazánk 

számokban - rövid bemutatók   

- kviz játék a célnyelvi 

országokról és hazánkról 

- a legkedveltebb szabadidős 

tevékenységek a csoportban, (tv, 

olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.), és miért? 

 

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

 

a célnyelv főbb 

jellemzőeinek ismerete; 

-az idegen nyelvű írott, 

olvasott és hallott 

tartalmak értelemzése 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language 

learning, languages 

-szótanulási technikák 

-nyelvtanulási típusok, stratégiák 

--feltérképezése kérdőívvel 

-közös zenehallgatás, a szöveg 

egyszerű feldolgozása 
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és használata  a tanórán 

kívül is; 

-a célnyelvi normához 

illeszkedő kiejtés  és 

intonáció követése  a 

tanult nyelvi 

elemekben; 

-alkalmazása a tanult 

nyelvi funkcióknak 

társalgás 

megkezdéséhez, 

fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközök és 

felületek használata a 

nyelvtudás 

fejlesztésére; 

-a nyelvtanulási céljok 

eléréséhez 

együttműködés a  

társakkal párban és 

csoportban; 

 

Az anyanyelv és a célnyelv 

közötti legalapvetőbb 

kiejtésbeli /helyesírási 

különbségek felismerése 

-A célnyelvre jellemző 

standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

-Az idegen nyelvű írott, 

olvasott és hallott tartalmak 

felismerése, akár a tanórán 

kívül is, digitális csatornákon 

is 

-Alapszintű nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

használata. 

 

feladatlappal 

-filmnézés a célnyelven 

-film egy-két jelenetéhez feladat 

készítése  

-keresztrejtvény készítése a film 

kulcsszavaival 

betűzésverseny 

-Ki tudja leggyorsabban a 

lebetűzött szavakat helyesen 

leírni? 

-egyszerű nyelvezetű szöveg 

órai feldolgozása (illusztráció, 

előadás)  

-játékos diktálási feladatok 

-running dictation 

-Chinese whispers 

-egy (alapszintű) könnyített 

olvasmány elolvasása, egyéni 

feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

 

INTERCULTURAL TOPICS 

 

-célnyelvi 

országismereti 

tartalmakkal való 

találkozás ; 

- a célnyelvi országok 

jellemzőinek és 

kulturális 

sajátosságainak 

megismerése; 

-a célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult 

nyelvi elemeket 

használata. 

 

-Főbb célnyelvi kulturális 

szokások, jellemzők ismerete, 

összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 

-Célnyelvi országok főbb 

országismereti jellemzőinek 

ismerete 

-Hazánk főbb országismereti 

jellemzőinek ismerete 

célnyelven 

  

Projectmunka  

-az Egyesült Királyság és 

Magyarország összehasonlítása 

hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az 

alábbi témakörök mentén: 

-az angol és magyar iskolák 

jellemzői, napirend 

-mindennapi szokások 

Angliában és Magyarországon – 

van-e különbség? 

-ünnepek a családban (Name 

day? Christmas Eve? Easter 

Monday? stb.)  

-viselkedésbeli különbségek a 

két kultúrában (pl. üdvözlés) 

-állattartási szokások, kedvenc 

állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

-angol/magyar étkezési 

szokások, tipikus ételek 

-híres helyek a két országban  
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Játék: 

Ki tud többet az Amerikai 

Egyesült Államokról – jellemző 

adatok, alapvető tudnivalók 

rövid dokumentumfilmek 

megtekintése, elemzése a 

célnyelvi országokról  

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunka 

készítése; 

-szavak, szókapcsolatok 

ismerete a célnyelven a 

témakörre jellemző, 

életkorának és 

érdeklődésének 

megfelelő, más 

tudásterületen 

megcélzott tartalmakból 

 

-Alapvető szavak, 

szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

tartalmakból. 

 

projektmunka - témák, 

személyiségek bemutatása 

-Hogyan tudom alkalmazni 

nyelvtudásomat más tárgyak 

tanulásánál?  

-egy szabadon választott téma, 

mely más tárgy tanulása közben 

felkeltette az érdeklődésemet 

-egy híres tudós élete  

-egy angol király élete 

-Magyarország történelmének 

egy érdekes alakja  

-célnyelven rövid történet, 

egyéni élmény leírása 

-szavak, kifejezések keresése a 

különböző tantárgyakhoz 

-vaktérképen országok, népek 

megjelölése, népnevek 

gyakorlása 

CURRENT TOPICS 

 

-a célnyelv használata 

életkornak és nyelvi 

szintjének megfelelő 

aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

- célnyelvnek, 

életkornak és 

érdeklődésének 

megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel 

való tlálkozás. 

 

-Életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs 

megértése és használata 

célnyelven a megismert 

témák alapján. 

 

projektmunka:  

-aktuális hírek feldolgozása 

vizuális eszközökkel  

- képaláírások megfogalmazása  

-időjárásjelentés készítése 

-Egy izgalmas sportesemény 

megtekintése az angol nyelvű 

híradóban (pl. úszó VB) 

-szógyűjtés az esemény 

témájával kapcsolatban 

szerepjáték: interjú készítése 

egy, a hírekben aktuálisan 

szereplő híres emberrel 

ENTERTAINMENT 
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-az érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegek hallgatása 

elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán 

kívül is, szórakozásra 

vagy ismeretszerzésre; 

-a nyomtatott vagy 

digitális alapú írott 

szöveg felhasználása 

szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

-életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal való 

találkozás ; 

-a célnyelv 

felhasználása 

szórakozásra és játékos 

nyelvtanulásra. 

 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő angol 

nyelvű, akár irodalmi 

szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

Részvétel játékos nyelvi 

tevékenységekben. 

 

projektmunka  

-saját szórakozási szokások  

-kedvenc kulturális élmények 

-szórakozási szokások az osztályon  

belül – melyik a legkedveltebb 

egyéni internetes kutatások angolul 

különböző témákban (filmek,  

színészek, együttesek stb.) 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi 

érdekességek felfedezése 

egy vá-lasztott könnyített olvasmány 

feldolgozása 

-e-mailezés angolul  

-közösen választott 

dal/képregény/film/könyv órai 

feldolgozása 

-közös online csoport létrehozása, 

használata - vélemények, rövid  

blogok írása 

 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunka 

készítése; 

-az érdeklődésnek 

megfelelő, akár 

autentikus szövegekkel 

való találkozás 

elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán 

kívül is; 

-néhány szóból vagy 

mondatból álló jegyzet 

készítése  készít írott 

szöveg alapján; 

-életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

célnyelvi 

ismeretterjesztő 

tartalmakkal való 

találkozás. 

 

-Egyszerű, releváns 

információ megosztása az 

ismert nyelvi eszközökkel 

angol nyelven 

-A tanult témákhoz 

kapcsolódó angol nyelvű, 

egyszerű információ 

megszerzése. 

 

-projektmunka, kiselőadás, 

internetes kutatómunka saját, 

választott témából, poszter 

készítése, prezentáció 
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A továbbhaladás feltételei 

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető 

fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, 

be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint 

ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű 

kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és 

segítőkész. 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni. 

 feltenni és megválaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket, egyszerűen 

kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 

 

Értékelés 
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Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 



138 

 

10. évfolyam 

 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő 

alapul szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a 

minimumként előírt A2 szintet. 

 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 

beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése 

világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 

jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó 

információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 

tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 

kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 

kezdeményezése, figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 

jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 
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A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű 

szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg 

lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ 

kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 

szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, 

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon 

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. 

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 
 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 

írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10. évfolyam 

végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és 

alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a 

közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és 

ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt 

fordulatokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű 

mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  
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Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 
 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 

a) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

. 

Hello Claire. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Richard. 

Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you on Monday. 

Good night. 

Have a nice day. 

Have a good weekend! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

How do you do? 

This is my friend, Richard. 

This is …  

Hello. 

How do you do, Nina? 

How do you do? 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Levéírás, email: Dear Peter, 

Best wishes, 

(With) love, 

Looking forward to hearing from you 

soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you today? 

How are you feeling today? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Engedélykérés és reagálás: Can I sit here? 

 

Yes, of course. 

Certainly. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 
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Bocsánkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New Year / birthday! 

 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / New Year 

/ birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad / happy. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of… 

 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m so happy with… 

 

Remény: Are you coming to dinner tonight? I’m looking forward to… 

I hope you’ll pass your exam. 

I hope so. 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it’s terrible. 

Érdeklődés, érdektelenség: Are you interested in science?  

Tetszés, nemtetszés, 

érdeklődés: 

Do you like Italian food? 

How do you like it? 

What do you think of his new car? 

Are you interested in sports? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

It looks nice. 

I’m interested in history. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

Képesség: Can you speak French? 

How much can you learn in a month? 

I can understand French 
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Terv: I’m going to look for a job. 

I want to improve my English. 

What job would you like to 

find? 

Ígéret I’ll always love you. 

I’ll pay you back tomorrow. 

 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What does it look like? 

It’s…/ That’s… 

It means… 

Események leírása: What happened? 

 

We went to the beach and 

sunbathed, then we went to a 

seafood restaurant. 

Információkérés, -adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

Who invented the dishwasher? 

 

Can you tell me the way to the station? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

 

 

Take the first street on the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Hannah? Yes, we have already met. 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés:  

Could you give me your credit card 

number? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

Don’t worry.  

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

Can you help me? Certainly, what can I do for 

you? 
 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Hi, Allie, how are you feeling 

today? 

And then… So… 
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b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

She likes good food. 

She laughs a lot. 

What are the two men at the back 

doing?. 

Múltidejűség past simple 

 

 

 

 

Why didn’t you do your homework 

yesterday? 

We went to a seafood restaurant on 

the beach. 

 

Jövőidejűség going to  

 

future with will 

What are you going to do on 

Saturday? 

He’ll be seventeen next year. 

I’ll pay you back tomorrow. 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

I haven’t got a car, but I have a 

good bike.. 

my, your, his/her/its, our, their 

mine, yours,…theirs 

Nina’s brother 

the walls of the house 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

picture location 

 

 

geographical location 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above 

at the top /  bottom, on the 

left/right, at the back, in the 

background 

along the street, past the park 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

how often? 

when? what time? 

 

 

 

 

what’s the time 

 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

in 1998, in May, at 4 o’clock, on 

Tuesday  

It’s a quarter to eight. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singulars and plurals 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

 

 

uncountable nouns 

children, people, men, women … 

one, two, three.. 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

irregular adjectives 

People talk faster today than 

previous generations. 

She is the most beautiful girl in the 

class. 

better, worse 

Modalitás  can/ could 

 (ability)  

 

 

 

can/could/may 

(permission) 

must (obligation) 

mustn’t 

She can swim very well.  

How much can you learn in a 

month? 

He could come in through the 

window. 

Can/could/may I open the window?  

 

You must read this book. 

You mustn’t drive fast here. 

Logikai 

viszonyok 

 linking words 

 

and, or, but, because, so, although 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

some, any, many, much 

countability 

 

a, an, the 

There isn’t much milk in the fridge, 

but there are some eggs there. 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására  

 

Témakör Óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle 20 

Environment and nature 10 

Classroom activities 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 13 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 5 

Current topics 5 

Entertainment 10 

Gaining and sharing knowledge 5 

Összes óraszám: 108 
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A témakör tartalma, 

tanulási eredmények 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE 

- rövid, személyes történet 

elmesélése egyszerű nyelvi 

eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan 

összefűzve; 

-rövid, egyszerű, összefüggő 

szövegek írása a tanult 

nyelvi szerkezetek 

felhasználásával; 

-életkornak megfelelő nyelvi 

helyzetek értelemzése  

hallott szöveg alapján;  

-kommunikáció 

kezdeményezése egyszerű 

hétköznapi témában,  

követve a beszélgetést, 

egyszerű nyelvi eszközökkel 

fenntartása és lezárása; 

-életkornak megfelelő 

mindennapi helyzetekben a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket 

feltevése és válasz a hozzá 

intézett kérdésekre; 

-üzenetek írása; 

-megoszt alapvető 

személyes információk 

megosztása  egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

- tetszés, nem tetszés, akarat, 

kívánság, tudás és nem 

tudás, szándék kifejezése; 

-alapvető érzések, például 

öröm, sajnálkozás, bánat, 

elégedettség, elégedetlenség 

kifejezése; 

-ismerős és gyakori alapvető 

helyzetekben, akár telefonon 

vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és 

érthetően fejezi ki magát az 

ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family 

relations, friends 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

immediate environment, 

home 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

parts of the house/flat, 

furnishings, appliances 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, meals  

-A témakörre jellemző 

alapvető fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Christmas, 

Easter, birthday) kapcsolódó 

alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat 

ismerete 

-Személyes környezethez 

tartozó egyszerű információk 

átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Alapvető érzések begyakorolt 

állandósult nyelvi fordulatok 

segítségével történő átadása 

-projektmunka):  

-családfa készítése képekkel 

és annak szóbeli bemutatása 

-a lakóhely és környezetének 

bemutatása 

-a legjobb barát, barátnő 

bemutatása 

-Mit teszünk környezetünk 

védelme érdekében: otthon, 

az iskolában, a 

lakóhelyünkön 

-ismerkedés az angol 

ünnepekkel film segítségével 

szóbeli mini-prezentációk: 

‘Napirendem’+ családtagjaim 

napirendje, szabadidő 

-kérdőívek megalkotása, 

kitöltése, illetve 

írásbeli/szóbeli összegzése:   

-‘Különóráink és hobbijaink’ 

(időpont, helyszín stb.) 

-A famous person’s life and 

lifestyle 

Szerepjátékok: 

-Interjú egy híres emberrel az 

életéről és családjáról 

 

ENVIRONMENT AND NATURE 
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-rövid, egyszerű, összefüggő 

szövegek írása a tanult 

nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott 

tématartományban; 

-életkornak megfelelő nyelvi 

helyzetek alkalmazása 

hallott szöveg alapján; 

-életkornak megfelelő 

mindennapi helyzetekben a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket 

feltevése és válasz a hozzá 

intézett kérdésekre; 

-üzenetek írása; 

-ismerős és gyakori alapvető 

helyzetekben, 

kommunikáció akár 

telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően az 

ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal 

protection, keeping pets 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural phenomena, weather 

-Közvetlen környezethez 

tartozó egyszerű információk 

átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

mindennapi nyelvi funkciók 

használata. 

 

projektmunka  

-magyarországi állatkertek  

 és lakóik 

-az árvizek pusztításai  

Magyarországon és a 

világban 

-lakóhely, környezet  

-internetes kutatás – szófelhő 

-milyen állatok élnek 

Angliában/Amerikában/ 

Ausztráliában? 

-hol van a legtöbb földrengés 

és működő vulkán a 

világban? 

-az időjárás különbségei 

Angliában és 

Magyarországon 

játék  

-állat barkochba 

-kvíz/keresztrejtvény  

 

CLASSROOM ACTIVITIES 

 

-a szintnek megfelelő, 

nonverbális vagy vizuális 

eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetés és 

utasítások, kérdések 

megértése; 

-rövid, összefüggő 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

kép jellemzése röviden, 

ismert nyelvi fordulatok 

segítségével, segítő tanári 

kérdések alapján; 

-változatos, kognitív 

kihívást jelentő szóbeli és 

írásbeli feladatok megoldása   

önállóan vagy kooperatív 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school staff, classmates 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

objects used for studying 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

afternoon activities, school 

festivals, school traditions, 

events, extracurricular 

projektmunka: 

-iskolai szokások, napirend, 

órarend 

-iskolai szabályok  

-iskolai öltözködés 

Magyarországon és a 

célnyelvi országokban 

-tantárgyak összehasonlítása 

a két országban, iskolai 

időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek 

összehasonlítása 

-kérdőív készítése:kedvenc 

tantárgyak, ki miben érzi 

jónak / kevésbé jónak magát 

– szóbeli összesítés 
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munkaformában, a tanult 

nyelvi eszközökkel, szükség 

szerint tanári segítséggel; 

- életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő, 

egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket 

értelmezése; 

-az életkornak és nyelvi 

szintjnek megfelelő hangzó 

szöveg alkalmazása a 

változatos nyelvórai 

tevékenységek és a 

feladatmegoldás során; 

-életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő írott, 

nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveg alkalmazása a 

változatos nyelvórai 

tevékenységek és 

feladatmegoldás során; 

-egyszerű mondatok 

összekapcsolásával egymást 

követő eseményekből álló 

történet mesélése, vagy 

leírás valamilyen témáról; 

-nem értés esetén a meg nem 

értett kulcsszavak/fordulatok 

ismétlésének vagy 

betűzésének kérése; 

-a tanórán bekapcsolódás az 

interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban 

társaival közösen a 

begyakorolt nyelvi elemek 

alkalmazása tanári 

segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően; 

- részvétel az egyszerű 

szövegértést és 

szövegalkotást igénylő 

nyelvórai 

tevékenységekben; 

opportunities for language 

learning 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use 

of language, social events, 

keeping traditions 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

knowledge, language 

learning targets 

-Részvétel tanórai nyelvi 

fejlesztő tevékenységekben 

-Tanult elemek felhasználása 

a nyelvi célok elérésére 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő írott és 

hangzó szöveg felhasználása 

a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

 

-kutatómunka: szótanulási 

stratégiák – a különböző 

módszerek bemutatása 

-szókártyákból mondatalkotás 

– melyik csoport tudja az 

összes kártyáját felhasználni? 

-mi mindent csinál az ideális 

nyelvtanuló idegen nyelven?  

 

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 

-életkornak megfelelő nyelvi 

helyzetek értelmezése hallott 

szöveg alapján; 

-életkornak megfelelő 

mindennapi helyzetekben a 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

tourists, tour guides; 

-A témakörre jellemző 

projektmunka 

prezentáció készítése 

képekkel és annak szóbeli 

bemutatása 
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tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket 

feltevése és a hozzá intézett 

kérdésekre válasz adás; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka 

készítéseönállóan/kooperatív 

munkaformában. 

 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

types of accommodation, 

destinations, sights, places of 

interests; 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel 

documents, means of 

transport, objects used while 

travelling, forms, brochures; 

A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and 

abroad; 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célenyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing; 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

self-organized and package 

holidays, cultural differences; 

-Az utazás és turizmus 

tématartományhoz tartozó 

egyszerű információk átadása 

-Interakció az utazás és 

turizmus tématartományban. 

 

-Angliai látnivalók, 

nevezetességek  

-Magyarország híres 

látnivalói 

-Lakóhelyem nevezetességei 

-’My Dream Holiday’ 

-egy osztálykirándulás 

megtervezése 

-fontos célnyelvi országbeli 

turisztikai események, 

fesztiválok 

-útvonalterv Angliába, 

milyen országokon, 

városokon kell átutazni? 

-különleges közlekedési 

eszközök a nagyvilágban – 

képekkel 

-különleges 

szállodák/szállások 

Szerepjátékok 

-idegenvezető – izgága, 

kérdésekkel teli csoport 

-szállodai recepciós - igényes 

vagy ’akadékoskodó’ vendég  

 

PUBLIC MATTERS 

 

- az érdeklődésének 

megfelelő, akár autentikus 

szövegekkel való találkozás 

elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül 

is. 

 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

members of the public sector 

and civil service, tourists 

A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural institutions, 

restaurants, national and 

international 

attractions/sights, city 

life/country life 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

Szerepjátékok: 

-gyors étteremben  

-utazási irodában 

-utcán: útbaigazítás kérése és 

adása 

-’I’m a Budapest/London 

tourist guide’ – helyi 

látványosságok bemutatása 

-prospektus, reklám készítése 

- (étterem, mozi, színház, 

látványosság) 

-ismerkedés a reklámok 

világával: színek, logók, 
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szókincs ismerete célnyelven: 

entrance tickets, forms, 

brochures 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural events, ways of 

entertainment 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

giving directions, giving 

information 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, entertainment, 

culture, travelling, national 

and international tourism 

-A közéleti 

tématartományhoz tartozó 

egyszerű információk 

értelmezése. 

 

üzenetek 

internetes kutatómunka  

-a célnyelvi országok és 

hazánk számokban - rövid 

bemutatók   

-kviz játék a célnyelvi 

országokról és hazánkról 

-kérdőív készítése, kitöltése, 

kiértékelése:  

-a legkedveltebb szabadidős 

tevékenységek a csoportban, 

(tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport 

stb.), és miért? 

 

ENFLISH AND LANGUAGE LEARNING 

 

-a célnyelv főbb 

jellemzőinek ismerete; 

-az idegen nyelvű írott, 

olvasott és hallott tartalmak 

értelemzése és használata a 

tanórán kívül is; 

-a célnyelvi normához 

illeszkedő kiejtés és 

intonáció követése a tanult 

nyelvi elemekben; 

-a tanult nyelvi funkciók 

alkalmazása a társalgás 

megkezdéséhez, 

fenntartásához és 

befejezéséhez; 

-digitális eszközöket és 

felületeket használata a 

nyelvtudás fejlesztésére; 

-nyelvtanulási célok 

eléréséhez társaikkal párban 

és csoportban 

együttműködés; 

-nyelvi haladás felmérése  

 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language 

learning, languages 

-Az anyanyelv és a célnyelv 

közötti legalapvetőbb 

kiejtésbeli /helyesírási 

különbségek felismerése 

-A célnyelvre jellemző 

standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

-Az idegen nyelvű írott, 

olvasott és hallott tartalmak 

felismerése, akár a tanórán 

kívül is, digitális csatornákon 

is 

-Alapszintű nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

használata. 

 

tanulásmódszertan tudatosan 

-szótanulási technikák 

-Nyelvtanulási típusok, 

stratégiák feltérképezése 

kérdőívvel 

-közös zenehallgatás, a 

szöveg egyszerű feldolgozása 

feladatlappal 

-filmnézés a célnyelven 

-a film egy-két jelenetéhez 

feladat készítése 

-keresztrejtvény készítése a 

film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

-Ki tudja leggyorsabban a 

lebetűzött szavakat helyesen 

leírni? 

-egyszerű nyelvezetű szöveg 

órai feldolgozása 

(illusztráció, előadás) 

-játékos diktálási feladatok 

-running dictation 

-Chinese whispers 

-egy (alapszintű) könnyített 



152 

 

olvasmány elolvasása, egyéni 

feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

 

INTERCULTURAL TOPICS 

 

-célnyelvi országismereti 

tartalmakkal való találkozás; 

-a célnyelvi országok 

jellemzőinek és kulturális 

sajátosságainak 

megismerése; 

-a célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemek használata. 

 

-Főbb célnyelvi kulturális 

szokások, jellemzők ismerete, 

összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 

-Célnyelvi országok főbb 

országismereti jellemzőinek 

ismerete 

-Hazánk főbb országismereti 

jellemzőinek ismerete 

célnyelven 

-A célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó alapvető tanult 

nyelvi elemek alkalmazása. 

 

Projectmunka  

-az Egyesült Királyság és 

Magyarország 

összehasonlítása 

hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az 

alábbi témakörök mentén: 

-az angol és magyar iskolák 

jellemzői, napirend 

-tipikus angol ház, lakás – 

miért más itthon? 

-mindennapi szokások 

Angliában és 

Magyarországon – van-e 

különbség? 

-családon belüli szerepek és 

feladatmegosztás a két 

kultúrában 

-ünnepek a családban (Name 

day? Christmas Eve? Easter 

Monday? stb.)  

-viselkedésbeli különbségek a 

két kultúrában (pl. üdvözlés) 

-állattartási szokások, 

kedvenc állatok (’cats’ vs 

’dogs’?) 

-angol és magyar nyaralási 

szokások 

-angol időjárás – magyar 

időjárás 

az Egyesült Királyság, 

Magyarország tájegységei, 

országrészei 

-angol/magyar étkezési 

szokások, tipikus ételek 

-híres helyek a két országban 

Játék: 
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-Ki tud többet az Amerikai 

Egyesült Államokról – 

jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók 

-rövid dokumentumfilmek 

megtekintése, elemzése a 

célnyelvi országokról  

-jellegzetes angolszász 

ünnepek  

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

-szavak, szókapcsolatok 

ismerete a célnyelven a 

témakörre jellemző, 

életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő, más 

tudásterületen megcélzott 

tartalmakból. 

 

-Alapvető szavak, 

szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

tartalmakból. 

 

projektmunka - témák, 

személyiségek bemutatása 

-Hogyan tudom alkalmazni 

nyelvtudásomat más tárgyak 

tanulásánál?  

-egy szabadon választott 

téma, mely más tárgy 

tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

-egy híres tudós élete  

-egy angol uralkodó élete 

-Magyarország történelmének 

egy érdekes alakja  

-célnyelven rövid történet, 

egyéni élmény leírása 

-szavak, kifejezések keresése 

a különböző tantárgyakhoz 

-társasjáték készítése és 

játszása - fókuszban egy-egy 

tantárgy  

 

CURRENT TOPICS 

 

-a célnyelv életkornak és 

nyelvi szintnek megfelelő 

használata aktuális 

témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

-találkozás a célnyelvi, 

életkori és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

 

-Életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs 

megértése és használata 

célnyelven a megismert 

témák alapján. 

 

projektmunka:  

-aktuális hírek feldolgozása 

vizuális eszközökkel  

- képaláírások 

megfogalmazása  

-időjárásjelentés készítése 

Egy izgalmas sportesemény 

megtekintése az angol nyelvű 

híradóban (pl. úszó VB) 

szógyűjtés az esemény 
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témájával kapcsolatban 

szerepjáték: interjú készítése 

egy, a hírekben aktuálisan 

szereplő híres emberrel 

 

ENTERTAINMENT 

 

-az érdeklődésnek megfelelő 

autentikus szövegek 

elektronikus, digitális 

csatornák hallgatása, tanórán 

kívül is, szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

-a nyomtatott vagy digitális 

alapú írott szöveget 

felhasználása szórakozásra 

és ismeretszerzésre; 

-találkozás életkornak és 

nyelvi szintnek megfelelő 

célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

- a célnyelv felhasználása 

szórakozásra és játékos 

nyelvtanulásra. 

 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő angol 

nyelvű, akár irodalmi 

szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

-Célnyelvi társasjátékok 

készítése és használata 

-Részvétel játékos nyelvi 

tevékenységekben, 

drámajátékokban. 

 

projektmunkák és bemutatók  

-saját szórakozási szokások  

-kedvenc kulturális élmények 

-felmérés készítése és kiértékelése  

-szórakozási szokások az 

osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb 

-internetes kutatások angolul 

különböző témákban (filmek, 

színészek, együttesek stb.) 

-dalszövegek feldolgozása, nyelvi 

érdekességek felfedezése 

-egy választott könnyített 

 olvasmány feldolgozása 

-angol tinédzser naplóírási minták 

megismerése, kipróbálása  

-e-mailezés angolul  

-közösen választott 

dal/képregény/film/könyv órai 

feldolgozása 

-csoportchat:  

-közös online csoport létrehozása, 

használata - vélemények, rövid 

blogok írása 

 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

-találkozás az 

érdeklődésének megfelelő, 

akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül 

is; 

-néhány szóból vagy 

mondatból álló jegyzetet 

készítése írott szöveg 

alapján; 

-Egyszerű, releváns 

információ megosztása az 

ismert nyelvi eszközökkel 

angol nyelven 

-A tanult témákhoz 

kapcsolódó angol nyelvű, 

egyszerű információ 

megszerzése. 

 

-projektmunka, kiselőadás, 

internetes kutatómunka saját, 

választott témából, poszter 

készítése, prezentáció 
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-találkozás az életkornak és 

nyelvi szintnek megfelelő 

célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni. 

 feltenni és megválaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket, egyszerűen 

kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 
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Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– féléves/ év végi vizsgadolgozatok 

 

 

 

 

 



157 

 

11. évfolyam 

 

A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia beépíthető.  

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

 

 

Óraszám: 144 óra/év, 4 óra/hét 
 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 

rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 

használata esetén. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 
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szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 

hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal 

és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 
 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, 

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 
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Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi 

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 

hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, 

ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy 

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 
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jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 
 

a) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

. 

Hello Claire. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Richard. 

Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you on Monday. 

Good night. 

Have a nice day. 

Have a good weekend! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

Have you met Nina? 

How do you do? 

This is my friend, Richard. 

This is …  

Hello. 

How do you do, Nina? 

How do you do? 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefonálás: Hello, this is Richard Taylor speaking 

Can I speak to Claire, please? 

I’ll call back again later this evening. 

It was nice to speak to you. 

Thanks for calling. Bye! 

 

Yes, just a minute, please. 

 

Bye! 

Levéírás, email: Dear Peter, 

Best wishes, 

(With) love, 

Looking forward to hearing from you 

soon. 
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Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you today? 

How are you feeling today? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Engedélykérés és reagálás: Can I sit here? 

May I open the window? 

Yes, of course. 

Certainly. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New Year / birthday! 

 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / New Year 

/ birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad / happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m so happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

How sad/dreadful…What a 

pity/shame... 

Remény: What are your hopes for the new year? 

 

Are you coming to dinner tonight? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll pass your exam. 

I hope so. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 
véleménynyilvánítás és 
arra reagálás: 

What do you think? 
What do you think of it? 

How do you feel about it?  

I think it’s terrible. 
 

I think it’s great. 
Érdeklődés, 
érdektelenség: 

Are you interested in science? It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nemtetszés, 
érdeklődés: 

Do you like Italian food? 
How do you like it? 
What do you think of his new car? 
Are you interested in sports? 

What’s your opinion about …? I like it 
very much. I think it’s disgusting. 

I think it’s great. 
I don’t like it. 
It looks nice. 
I’m interested in history. 

I like it very much. I think 
it’s disgusting. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 
Can I have my bill, please? 
I want to pay. 

I didn’t want to …. 

I’d like an ice-cream 
 

Képesség: Can you speak French? 
How much can you learn in a month? 

I can understand French 

Kötelezettség, tiltás: You have to pay before you start. 
You mustn’t eat in here. 

We must fill it in now 
Right now. 

Lehetőség: I may go to the party. 
I might wear my new black trousers. 

 

Terv: I’m going to look for a job. 
I want to improve my English. 

What job would you like to 
find? 

Ígéret I’ll always love you. 
I’ll pay you back tomorrow. 

 

Szükségesség 
kifejezése 

 I need to… I don’t have to… 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása: 

What is it? 
What’s it in English? 
What does that mean? 
What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/ 
It’s used for… 
It means… 

Események leírása: What happened? 
 

We went to the beach and 
sunbathed, then we went to a 
seafood restaurant. 

Információkérés, -adás: 
 

Did you see him? 
When will the guests arrive? 
Who invented the dishwasher? 
 
Can you tell me the way to the station? 

Yes, I did 
At 6 p.m. 
It was invented by Josephine 
Cochrane. 
Take the first street on the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Hannah? Yes, we have already met. 
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Egyetértés kifejezése  I fully agree with you. I think 
you’re right. 

Egyet nem értés 
kifejezése 

 I don’t agree with you at all. 

Javaslat és arra reagálás Would you like to come to the 
cinema? 

Yes, sure. 

Meghívás és arra 
reagálás 

I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to 
come. 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your credit card 

number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t eat in here. 

Don’t worry. 

 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

Can you help me? Certainly, what can I do for 

you? 
 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Hi, Allie, how are you feeling 

today? 

And then… So… 

 
 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present simple passive 

 

present continuous 

 

present perfect simple 

She likes good food. 

She laughs a lot 

More than 55 million nappies are 

used every day. 

What are the two men at the back 

doing?. 

Have you been to a fashion show? 

I haven’t finished the housework 

yet. 

She’s already done it. 

We haven’t met since Christmas. 

I’ve lived here for ten years. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Múltidejűség past simple 

 

 

 

past simple passive 

 

past continuous 

 

 

 

 

past perfect 

Why didn’t you do your homework 

yesterday? 

We went to a seafood restaurant on 

the beach. 

It was invented by an American 

woman. 

He was driving on the motorway 

when his cousin called him on his 

mobile. 

What were you doing at six 

yesterday?  

They had seen him using his mobile 

when he was driving. 

He suddenly understood why his 

brother hadn’t come. 

Jövőidejűség going to  

 

future with will 

What are you going to do on 

Saturday? 

He’ll be seventeen next year. 

I’ll pay you back tomorrow. 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

I haven’t got a car, but I have a 

good bike.. 

my, your, his/her/its,our, their 

mine, yours,…theirs 

Nina’s brother 

the walls of the house 

Whose? 

Who does it belong to? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

picture location 

 

 

geographical location 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above 

at the top /  bottom, on the 

left/right, at the back, in the 

background 

along the street, past the park 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect simple 

how often? 

when? what time? 

 

 

 

 

what’s the time? 

when 

 

perfect simple 

already, yet, just 

 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

in 1998, in May, at 4 o’clock, on 

Tuesday  

It’s a quarter to eight. 

When I was watching TV, the 

phone rang. 

I have lived here for seven years 

now. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singulars and plurals 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

 

 

uncountable nouns 

children, people, men, women … 

one, two, three.. 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

a great number of people 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a cup of tea, a piece of cake 

a great deal of energy 

 

all, both, none, neither 

each, every 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

 

 

irregular adjectives 

People talk faster today than 

previous generations. 

She is the most beautiful girl in the 

class. 

This is the most interesting book 

I’ve ever read. 

better, worse 

Modalitás  should/shouldn’t 

 

can/ could 

 (ability)  

 

 

 

can/could/may 

(permission) 

must (obligation) 

have to 

mustn’t 

What should I do? 

You shouldn’t be so sensitive. 

She can swim very well.  

How much can you learn in a 

month? 

He could come in through the 

window. 

Can/could/may I open the window?  

 

You must read this book. 

Did you have to work last week? 

You mustn’t drive fast here. 

Logikai 

viszonyok 

 linking words 

conditional 1 

 

conditional 2 

 

time clauses with future 

meaning 

and, or, but, because, so, although 

If you meet Nicoletta, you’ll fall in 

love with her. 

If I saw a crocodile, I wouldn’t 

move. 

We’ll go to the beach on Sunday if 

the weather is fine. 

Függő beszéd  reported speech I don’t know where she comes 

from. 

He asked me if I wanted to dance. 

I told him to stop the car. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles 

some, any, many, much 

countability 

indefinite pronouns 

 

a, an, the 

There isn’t much milk in the fridge, 

but there are some eggs there. 

somebody, anybody, nobody, 

everybody, something, etc.… 
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Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 

 adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

A javasolt éves óraszám: 
Témakör  Óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle 20 

Environment and nature 12 

School and education 14 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 12 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 10 

Current topics 10 

Science and technology, Communication 14 

Entertainment 12 

Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 144 
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A témakör tartalma Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

Tevékenységek 

 

Personal topics: family relations, lifestyle 

-elmesél rövid, személyes 

történetet egyszerű nyelvi 

eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan 

összefűzve; 

-rövid, egyszerű, összefüggő 

szövegeket ír a tanult nyelvi 

szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, 

az adott tématartományban; 

-értelmez életkorának 

megfelelő nyelvi helyzeteket 

hallott szöveg alapján; 

-kommunikációt 

kezdeményez egyszerű 

hétköznapi témában, a 

beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi 

eszközökkel fenntartja és 

lezárja; 

-az életkorának megfelelő 

mindennapi helyzetekben a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket 

tesz fel, és válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre; 

-kifejez tetszést, nem 

tetszést, akaratot, 

kívánságot, tudást és nem 

tudást, szándékot; 

 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: acquaintances, 

friends, famous people 

A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: places to spend 

freetime 

A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, healthy 

eating, going to the doctor’s 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: extended family, 

social relations, 

relationships, traditional 

treatments, positive-negative 

characteristics 

Személyes élethez tartozó 

információk átadása  

Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Interakció a személyes 

tématartományban. 

Prezentáció (egyéni): 

családfa készítése, képekkel, 

szóbeli prezentációval  

-közeli és távoli rokonok 

-kedvenc rokonaim – miért? 

-érdekes családi történetek a 

múltból 

-Jövőképem (plakát, 

prezentáció) 

-példaképem, ill.egy híres 

ember élete 

szerepek a családon belül 

-a fiatal és az idős 

családtagok helyzete a 

különböző országokban 

Önálló szövegalkotás: -

tinédzserek helyzete a 

családban 

-What is it that teenagers 

find most irritating in middle 

aged people? What is it that 

middle aged people find 

most irritating in teenagers? 

Szerepjáték  

pl. a ruhaüzletben, orvosnál, 

fodrásznál, moziban, 

telefonos beszélgetések 

különböző szakemberekkel 

 

 

ENVIRONMENT AND NATURE 

-rövid, egyszerű, összefüggő 

szövegeket ír a tanult nyelvi 

szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, 

az adott tématartományban;  

-Értelmez életkorának 

megfelelő nyelvi helyzeteket 

hallott szöveg alapján; 

-kommunikációt 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: plants  

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: natural 

disasters, nature protection 

Internetes kutatás  

-veszélyeztetett állatok 

-a tengerek szennyezése -

műanyag-szigetek a 

tengerben 

Prezentáció készítése  

-veszélyben a földünk 

-a klímaváltozás jelenlegi és 

lehetséges hatásai 
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kezdeményez egyszerű 

hétköznapi témában, a 

beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja 

és lezárja; 

-az életkorának megfelelő 

mindennapi helyzetekben a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket 

tesz fel, és válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre. 

 

campaigns 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: nature 

protection, animal 

protection, keeping pets, 

saving natural resources  

-A környezeti és természeti 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása 

-Interakció a környezettel 

és természettel kapcsolatos 

tématartományban. 

 

Angol nyelvű természetfilm 

megtekintése és feldolgozása 

 

SCHOOL AND EDUCATION 

-megérti a szintjének 

megfelelő, nonverbális vagy 

vizuális eszközökkel 

támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, 

kérdéseket; 

-felkészülést követően 

röviden, összefüggően 

beszél az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

-képet jellemez röviden, 

ismert nyelvi fordulatok 

segítségével, segítő tanári 

kérdések alapján; 

 

 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: school subjects, 

knowledge 

-Részvétel tanórai nyelvi 

fejlesztő tevékenységekben 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő írott és 

hangzó 

szöveg felhasználása a 

nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő szöveg 

létrehozása 

- írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek 

során. 

 

Egyéni (internetes) kutatás, 

képes beszámoló 

-a magyarországi és az 

angliai középiskola 

összehasonlítása 

Önálló szövegalkotás 

-az ideális iskola jellemzői 

-hasznos-e az iskolai 

egyenruha?  

-jó dolog-e a bentlakásos 

iskola? 

Íráskészség fejlesztése  

-panaszkodó email írásai 

angliai barátomnak a sok 

házifeladatról  

 

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 -papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti és értelmezi az 

egyszerű, az adott 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a 

szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

-egyénileg vagy kooperáció 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: types of 

accommodation, 

destinations, sights, places 

of interests both in Hungary 

and around the world  

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: exhibits, travel 

documents, tickets, means of 

Projektmunka egyénileg, 

párban vagy csoportban  

-híres helyek, épületek 

bemutatása a célnyelvi 

országokban 

-híres helyek, épületek 

bemutatása Magyarországon 

-felkészülés egy külföldi 

utazásra Checklist készítése 

Internetes kutatás 

-érdekes, szokatlan szállások 

Játék 

-találd ki, melyik magyar 
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során létrehozott 

projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően. 

 

transport, objects used while 

travelling, forms, brochures 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, 

city tour 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: self-organized 

and package holidays, 

cultural differences, effects 

of tourism on people and 

economy 

Az utazás és turizmus 

tématartományhoz tartozó 

egyszerű információk 

átadása 

Interakció az utazás és 

turizmus tématartományban. 

 

nevezetességről beszélek!  

Önálló szövegalkotás 

-egyéni vagy társasutazás? 

Szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés

/ügyintézés 

 

PUBLIC MATTERS 

-értelmezi az életkorának 

megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők 

gondolatmenetét; 

-hallgat az érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, 

szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

-értelmezi az életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő 

információkat; 

 

 

A A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: hotels, national 

and international 

attractions/sights, city 

life/country life  

A A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

 A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése:arts and 

Projektmunka 

-kiállítások, érdekes 

múzeumok 

-plakátok, szórólapok, 

hirdetések készítése 

-kedvenc szórakozási 

formáink 

Önálló szövegalkotás 

-vidéki-városi élet előnyei és 

hátrányai 

-az olvasás szerepe a 21. 

században 

Adatlapok kitöltése 

Angol nyelvű film 

megtekintése, megbeszélése 
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cultural events, concerts, 

sports, books, media 

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

-A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

-idegen nyelvi 

kommunikációjában 

használja a célnyelv főbb 

jellemzőit; 

-tudatosan használ 

alapszintű nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat; 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 

 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: language skills, 

language learning strategies, 

languages, autonomous 

learning 

-A célnyelvre jellemző 

standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

-Nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

egyre tudatosabb 

alkalmazása. 

 

Nyelvtani, szókincsfejlesztő 

játékok készítése és játszása 

az órán 

Internetes kutatás  

-új szavak jelentése, eredete, 

szinonímái 

a dialektusokról 

Olvasásértés fejlesztése 

ismeretlen szavak 

jelentésének 

kikövetkeztetése 

Osztálykönyvtár 

évente egy-két könnyített 

olvasmány elolvasása, 

egyéni értékelése, ajánlása  

 

 

INTERCULTURAL TOPICS 

-célnyelvi 

kommunikációjába beépíti a 

tanult interkulturális 

ismereteket; 

-találkozik célnyelvi 

országismereti tartalmakkal; 

-megismeri a célnyelvi 

országok jellemzőit és 

kulturális sajátosságait; 

-a célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemeket használja. 

-Célnyelvi kulturális 

szokások, jellemzők 

ismerete: customs and 

traditions 

-Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, 

national sports, cuisine, 

tourist attractions 

-A célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemek alkalmazása 

-Célnyelvi kultúráról 

egyszerű információk 

átadása 

 

-Egyszerű interakció a 

célnyelvi kultúráról. 

 

Projektmunka, (internetes) 

kutatómunka 

-a hagyományok ápolása 

Magyarországon és 

Angliában 

-legfőbb sportágak a két 

országban 

-a labdajátékok eredete és 

elterjedése/változatai 

-Hollywood története és 

magyar vonatkozásai 

Prezentáció 

-a magyar történelem egy 

kiemelkedő eseménye  

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

-egyénileg vagy társaival 

együttműködve, szóban, 

részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást 

készít, s ezeket IKT-

eszközök segítségével is 

meg tudja valósítani; 

-papíralapú vagy IKT-

-Tanult szavak, 

szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

tartalmakból 

-Információszerzés 

célnyelven egyéb 

Egyéni projektmunka 

-szókincsgyűjtés a kedvenc 

tantárgyam bemutatásához 

-poszter vagy kiselőadás 

készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

Önálló szövegalkotás 

-melyik tantárgyat hogyan 
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eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

-ismer szavakat, 

szókapcsolatokat a 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, 

más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

 

tanulásterületi tartalmakban. 

 

hasznosíthatjuk a felnőtt 

életben? 

-kell-e a mindennapos 

testnevelés? 

-kell-e könyvet olvasnia a 

21. század fiataljának? 

 

 

CURRENT TOPICS 

-használja a célnyelvet 

életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő aktuális 

témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

-megért és használ szavakat, 

szókapcsolatokat a 

célnyelvi, az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel 

kapcsolatban; 

 

Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírekre 

és eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése 

és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és 

tájékozódásra való 

alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő angol nyelvű 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események 

alkalmazása 

ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

Videók megtekintése és 

feldolgozása 

-hírműsorok  

-aktuális eseményekről szóló 

-tudósítások 

Internetes kutatómunka 

-egy aktuális esemény 

előzményeiről, részletesebb 

információkról 

szókincsfejlesztés a média 

világához 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

-egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően; 

-az adott tématartományban 

szóban és írásban létrehoz 

szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects 

used by everyday people 

household gadgets, mobile 

phones, computers, internet  

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: using 

technology in everyday life, 

using technology for 

studying or for work 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

Projektmunka (csoportban):  

-Milyen technikai újítások 

fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 

a házimunkát  

a kommunikációt? 

A világ internet nélkül? 

Internetes kutatómunka és 

prezentáció 

-a világ legfontosabb 

találmányai 

-a kommunkáció fejlődése 

az utóbbi 20 évben 

Önálló szövegalkotás 

-a tudományos élet 

„fáklyavivői” a történelem 

folyamán 
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 célnyelven: internet 

Egyszerű információ átadása 

a tudomány és technika 

tématartományban 

Egyszerű interakció a 

tudomány és technika 

tématartományban. 

 

-„Én és a telefonom”  

 

ENTERTAINMENT 

-hallgat az 

érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, 

szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

-kiemel, kiszűr konkrét 

információkat a nyelvi 

szintjének megfelelő, 

élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó 

szövegből, és azokat 

összekapcsolja más 

iskolai vagy iskolán kívül 

szerzett ismereteivel; 

-értelmez egyszerű 

szórakoztató és 

ismeretterjesztő 

kisfilmeket; 

 

A tanult témákhoz 

kapcsolódó angol 

nyelvű információ 

megszerzése 

Információ megosztása 

angol nyelven. 

 

Projektmunka  

prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel 

készítése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

-kedvenc témák feldolgozása 

posztereken, majd ezek kiállítása az 

osztályban 

-angol nyelvű filmek, programok 

ismertetése  

 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-egyénileg vagy társaival 

együttműködve, szóban, 

részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást 

készít, s ezeket IKT-

eszközök segítségével is 

meg tudja valósítani; 

hallgat az érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, 

szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális 

alapú írott szöveget 

felhasználja szórakozásra és 

A tanult témákhoz 

kapcsolódó angol nyelvű 

információ megszerzése 

Információ megosztása 

angol nyelven. 

 

 -prezentáció készítése 

különböző témákban, és 

ezek bemutatása az 

osztálynak 

-kedvenc témák feldolgozása 

posztereken, majd ezek 

kiállítása az osztályban 

-angol nyelvű filmek, 

programok ismertetése  
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ismeretszerzésre; 

felhasználja a célnyelvet 

ismeretszerzésre, valamint 

tudásmegosztásra 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb.50-80 szavas szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 

 

 

Értékelés 
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Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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12. évfolyam 

 

A középiskolai tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek 

ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően széleskörű információszerzésre és viszonyításra is képesek. 

Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan 

tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló 

fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész 

életükön át. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok 

kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak 

tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, 

mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. évfolyamon – 

különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget 

kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi 

során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; 

illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés 

előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 
 

Óraszám: 124 óra/év, 4 óra/hét  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1+, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 
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rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 

használata esetén. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1+ nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 
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egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 

hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1+, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű 

fordulatokkal és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 
 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, 

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1+, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 
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tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi 

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 

hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, 

ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1+, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 
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Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy 

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 12. 

évfolyam végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 

gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról minta alapján. 
 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 
 

a) Kommunikációs szándékok 

 

 A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 
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Köszönés: How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

Hello Claire. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Richard. 

Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you on Monday. 

Good night. 

Have a nice day. 

Have a good weekend! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

Have you met Nina? 

How do you do? 

This is my friend, Richard. 

This is …  

Hello. 

How do you do, Nina? 

How do you do? 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefonálás: Hello, this is Richard Taylor speaking 

Can I speak to Claire, please? 

I’ll call back again later this evening. 

It was nice to speak to you. 

Thanks for calling. Bye! 

 

Yes, just a minute, please. 

 

Bye! 

Levéírás, email: Dear Peter, 

Best wishes, 

(With) love, 

Looking forward to hearing from you 

soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you today? 

How are you feeling today? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Engedélykérés és reagálás: Can I sit here? 

May I open the window? 

Yes, of course. 

Certainly. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New Year / birthday! 

 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / New Year 

/ birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 
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 Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad / happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m so happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Remény: What are your hopes for the new year? 

 

Are you coming to dinner tonight? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll pass your exam. 

I hope so. 

 

 

 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it’s terrible. 

Érdeklődés, érdektelenség: Are you interested in science? It doesn’t really bother me. 

Javaslat és arra reagálás Would you like to come to the cinema?  Yes, sure. 

Egyetértés, egyet nem 

értés kifejezése 
I fully agree with you. I think you’re 

right./ I don’t agree with you at all. 

 

Tetszés, nemtetszés, 

érdeklődés: 

Do you like Italian food? 

How do you like it? 

What do you think of his new car? 

Are you interested in sports? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

It looks nice. 

I’m interested in history. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

Bizonyosság, 

bizonytalanság kifejezése 
I’m sure they will come. They might 

come, or they might not come. She can’t 

be very old, she must be 25. 
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Képesség: Can you speak French? 

How much can you learn in a month? 

I can understand French 

Szükségesség kifejezése I need to… I don’t have to…  

Kötelezettség, tiltás: You have to pay before you start. 

You mustn’t eat in here. 

We must fill it in now 

Right now. 

Lehetőség: I may go to the party. 

I might wear my new black trousers. 

 

Terv: I’m going to look for a job. 

I want to improve my English. 

What job would you like to 

find? 

Ígéret I’ll always love you. 

I’ll pay you back tomorrow. 

 

 

 

 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It means… 

Véleménykérés és arra 

reagálás 
How do you feel about it? I think it’s great. 

Események leírása: What happened? 

 

We went to the beach and 

sunbathed, then we went to a 

seafood restaurant. 

Információkérés, -adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

Who invented the dishwasher? 

 

Can you tell me the way to the station? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

It was invented by Josephine 

Cochrane. 

Take the first street on the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Hannah? Yes, we have already met. 

 

 

 A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your credit card 

number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

I’m afraid I can’t. 

Meghívás és arra reagálás I’d like to invite you to my party. Thank 

you, I’m happy to come. 

Thank you, I’m happy to 

come. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t eat in here. 

Don’t worry. 

 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

Can you help me? Certainly, what can I do for 

you? 
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 Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Hi, Allie, how are you feeling 

today? 

And then… So… 

 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present simple passive 

 

present continuous 

 

present perfect simple 

 

 

 

 

present perfect 

continuous 

She likes good food. 

She laughs a lot 

More than 55 million nappies are 

used every day. 

What are the two men at the back 

doing?. 

Have you been to a fashion show? 

I haven’t finished the housework 

yet. 

She’s already done it. 

We haven’t met since Christmas. 

I’ve lived here for ten years. 

Have you been waiting long? 

Múltidejűség past simple 

 

 

 

past simple passive 

 

past continuous 

 

 

 

 

past perfect 

Why didn’t you do your homework 

yesterday? 

We went to a seafood restaurant on 

the beach. 

It was invented by an American 

woman. 

He was driving on the motorway 

when his cousin called him on his 

mobile. 

What were you doing at six 

yesterday?  

They had seen him using his mobile 

when he was driving. 

He suddenly understood why his 

brother hadn’t come. 

Jövőidejűség going to  

 

future with will 

What are you going to do on 

Saturday? 

He’ll be seventeen next year. 

I’ll pay you back tomorrow. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

I haven’t got a car, but I have a 

good bike.. 

my, your, his/her/its,our, their 

mine, yours,…theirs 

Nina’s brother 

the walls of the house 

Whose? 

Who does it belong to? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

picture location 

 

 

geographical location 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above 

at the top /  bottom, on the 

left/right, at the back, in the 

background 

along the street, past the park 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect simple 

how often? 

when? what time? 

 

 

 

 

what’s the time? 

when 

 

present perfect simple 

already, yet, just 

 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

in 1998, in May, at 4 o’clock, on 

Tuesday  

It’s a quarter to eight. 

When I was watching TV, the 

phone rang. 

I have lived here for seven years 

now. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singulars and plurals 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

 

 

uncountable nouns 

children, people, men, women … 

one, two, three.. 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

a great number of people 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a cup of tea, a piece of cake 

a great deal of energy 

 

all, both, none, neither 

each, every 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

 

 

irregular adjectives 

People talk faster today than 

previous generations. 

She is the most beautiful girl in the 

class. 

This is the most interesting book 

I’ve ever read. 

better, worse 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Modalitás  should/shouldn’t 

 

can/ could 

 (ability)  

 

 

 

can/could/may 

(permission) 

must (obligation) 

have to 

mustn’t 

What should I do? 

You shouldn’t be so sensitive. 

She can swim very well.  

How much can you learn in a 

month? 

He could come in through the 

window. 

Can/could/may I open the window?  

 

You must read this book. 

Did you have to work last week? 

You mustn’t drive fast here. 

Logikai 

viszonyok 

 linking words 

conditional 1 

 

conditional 2 

 

time clauses with future 

meaning 

and, or, but, because, so, although 

If you meet Nicoletta, you’ll fall in 

love with her. 

If I saw a crocodile, I wouldn’t 

move. 

We’ll go to the beach on Sunday if 

the weather is fine. 

Függő beszéd  reported speech- in 

present tense only 

I don’t know where she comes 

from. 

He’s asking me if I want to dance. 

I tell him to stop the car. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles 

some, any, many, much 

countability 

indefinite pronouns 

 

a, an, the 

There isn’t much milk in the fridge, 

but there are some eggs there. 

somebody, anybody, nobody, 

everybody, something, etc.… 

 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

 

 
Témakör: Óraszám: 
Personal topics: family relations, lifestyle 8 

Environment and nature 12 

Classroom activities 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 12 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 10 

Current topics 12 

Science and technology, Communication 14 

Entertainment  10 

Gaining and sharing knowledge 10 
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Final exam preparation (if required) (kb. 15 óra, beépítve) - 

Összes óraszám: 128 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Témakörök 
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A témakör tartalma 

 

Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

 

Tevékenységek 

PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS 

-elmesél rövid, személyes 

történetet egyszerű nyelvi 

eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan 

összefűzve; 

-rövid, egyszerű, összefüggő 

szövegeket ír a tanult nyelvi 

szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, 

az adott tématartományban; 

-értelmez életkorának 

megfelelő nyelvi 

helyzeteket hallott szöveg 

alapján; 

-összetett írott instrukciókat 

értelmez; 

-kommunikációt 

kezdeményez egyszerű 

hétköznapi témában, a 

beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi 

eszközökkel fenntartja és 

lezárja; 

-a tanult nyelvi elemeket 

többnyire megfelelően 

használja, 

beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű 

spontán helyzetekben; 

-váratlan, előre nem 

kiszámítható eseményekre, 

jelenségekre és történésekre 

is reagál egyszerű célnyelvi 

eszközökkel, személyes 

vagy online interakciókban; 

-üzeneteket ír; 

-megoszt alapvető 

személyes információkat 

magáról egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

-ismerős és gyakori alapvető 

helyzetekben, akár 

telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family 

relations, friends, immediate 

environment, home, parts of 

the house/flat, furnishings, 

appliances, holidays, hobbies, 

welfare, social relations. 

-Személyes témákhoz tartozó 

információk átadása 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

mindennapi nyelvi funkciók 

használata. 

 

 

Projekt (egyéni): családfa 

készítése, képekkel, szóbeli 

prezentációval (a folyamatos, 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

Közeli és távoli rokonok, 

kedvenc rokonaim  

Internetes kutató munka és 

csoportos projekt:  

-családok az angol nyelvű 

országokban, különbségek, 

hasonlóságok 

’close/nuclear families’, ’one 

parent families’, ’extended 

families’, ’adopted children’ 

szerepek a családon belül 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál 

-prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az angol és 

magyar családoknál – 

hasonlóságok és különbségek 

-Közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 
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helyesen és érthetően fejezi 

ki magát az ismert nyelvi 

eszközök segítségével. 

 

ENVIRONMENT AND NATURE 

 

-a tanult nyelvi elemeket 

többnyire megfelelően 

használja, 

beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű 

spontán helyzetekben; 

-megoszt alapvető 

személyes információkat 

környezetéről egyszerű 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants,nature, natural 

disasters, nature/animal  

protection, keeping pets, 

natural phenomena, 

maintaining the environment, 

sustainability. 

-Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

a tengerek szennyezése -

műanyag-szigetek a tengerben 

-Kiselőadás készítése:  

veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és 

lehetséges hatásai 

a nemzeti parkok és állatkertek 
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nyelvi elemekkel; 

-ismerős és gyakori alapvető 

helyzetekben, akár 

telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi 

ki magát az ismert nyelvi 

eszközök segítségével. 

 

 

-Környezethez tartozó 

információk átadása 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

mindennapi nyelvi funkciók 

használata. 

 

 

feladatai 

Mennyire egészséges lakóhelyem 

környezete? 

-Vitafórum:  

hasznosak-e az állatkertek? 

jó-e kutyát tartani lakótelepi 

lakásban? 

-Egy angol nyelvű természetfilm 

megtekintése 

 

SCHOOL AND EDUCATION 

 

-egyre magabiztosabban 

kapcsolódik be történetek 

kreatív alakításába, 

átfogalmazásába; 

-felkészülést követően 

röviden, összefüggően 

beszél az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

-képet jellemez röviden, 

ismert nyelvi fordulatok 

segítségével, segítő tanári 

kérdések alapján; 

-változatos, kognitív 

kihívást jelentő szóbeli és 

írásbeli feladatokat old meg 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult 

nyelvi eszközökkel, szükség 

szerint tanári segítséggel; 

-egyénileg vagy társaival 

együttműködve, szóban, 

részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást 

készít, s ezeket IKT-

eszközök segítségével is 

meg tudja valósítani; 

-alkalmazza az életkorának 

és nyelvi szintjének 

megfelelő írott, nyomtatott 

vagy digitális alapú 

szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és 

feladatmegoldás során; 

-részt vesz szövegértést 

igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

-részt vesz szövegalkotást 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tárgyakra, eseményekre, 

tevékenységekre, fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: school staff, 

educational institutions, 

afternoon activities, school 

festivals, school traditions, 

events, extracurricular 

activities, extracurricular 

opportunities for language 

learning/use of language, 

learning, extracurricular use 

of language, social events, 

keeping traditions, school 

subjects, knowledge, 

language learning targets, 

professional orientation 

-Részvétel tanórai nyelvi 

fejlesztő tevékenységekben 

-Tanult elemek felhasználása 

a nyelvi célok elérésére 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő írott és 

hangzó szöveg felhasználása 

a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

 

 

-Egyéni kutatás és képes 

beszámoló: 

régi és új iskolám 

összehasonlítása - történetük, 

híres tanáraik 

-Csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram 

megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

-Internetes kutatómunka: - képes 

beszámolók érdekes iskolák a 

világ különböző részeiben 

-Íráskészség fejlesztése:  

beszámoló írása egy iskolai 

eseményről az iskolai újság 

részére 

panaszkodó email írásai angliai 

barátomnak a sok házifeladatról  
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igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

-a tanórán bekapcsolódik az 

interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, 

a begyakorolt nyelvi 

elemeket tanári segítséggel 

a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

 

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti és értelmezi az 

egyszerű, az adott 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a 

szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

-egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével, 

felkészülést követően. 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre, tárgyakra, 

eseményekre, 

tevékenységekre, fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tourists, tour 

guides, types of 

accommodation, destinations, 

sights, places of interests: 

monuments, exhibits, travel 

documents, means of 

transport, objects used while 

travelling, forms, brochures, 

holidays in Hungary and 

abroad, preparing, planning a 

trip, sightseeing,  

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven. 

-Az utazás és turizmus 

tématartományhoz tartozó 

egyszerű információk 

átadása. 

 

Projektmunka egyénileg, párban 

vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása 

a célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása 

Magyarországon 

-Lakóhelyünk turisztikai 

nevezetességeinek bemutatása 

célnyelven  

-’Álomnyaralásom’ részletes 

megtervezése 

-Internetes kutatás 

Érdekes, szokatlan szállások 

Különleges utazási lehetőségek, 

járművek a nagyvilágban 

-Szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügy

intézés 

„Én vagyok az idegenvezető – az 

osztály a turistacsoport’ 

-Panaszlevél vagy/és kritika 

írása: egy hotelről, 

szórakozóhelyről 

 

PUBLIC MATTERS 

 

-megérti a nem kizárólag 

ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó 

rövid szöveg tartalmát; 

-értelmezi az életkorának 

megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők 

gondolatmenetét; 

-hallgat az érdeklődésének 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

eseményekre, 

tevékenységekre, fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: members of the 

public sector and civil 

service, tourists, cultural 

institutions, restaurants, 

national and international 

attractions/sights, city 

-Projektmunka, egyéni 

bemutatók: 

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/ 

szüleinket?  

Mi szórakoztat minket? 

-Vitakészség fejlesztése: 

vidéki-városi élet előnyei és 

hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

Klasszikus zene = a régmúlt pop 

zenéje? 
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megfelelő autentikus 

szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, 

szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

-értelmezi az életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő 

információkat; 

-megérti a nem kizárólag 

ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó rövid írott 

szöveg tartalmát. 

 

life/country life, entrance 

tickets, forms, brochures, 

cultural events, ways of 

entertainment, giving 

directions, hobbies, 

entertainment, culture, 

travelling, national and 

international tourism. 

-Íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adalapok kitöltése 

film/könyv - ajánló brossúra 

készítése 

egy angol nyelvű – korosztályi 

érdeklődésnek megfelelő - film 

megtekintése, megbeszélése 

 

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 
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-idegen nyelvi 

kommunikációjában 

használja a célnyelv főbb 

jellemzőit; 

-értelmezi és használja az 

idegen nyelvű írott, olvasott 

és hallott tartalmakat a 

tanórán kívül is.  

-tudatosan használ 

alapszintű nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat 

-követi a célnyelvi 

normához illeszkedő kiejtést 

és intonációt a begyakorolt 

nyelvi elemekben; 

-tanult nyelvi eszközökkel 

és nonverbális elemek 

segítségével tisztázza 

mondanivalójának lényegét; 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 

-következetesen alkalmazza 

a célnyelvi betű- és 

jelkészletet; 

-ismeretlen szavak 

valószínű jelentését 

szövegösszefüggések 

alapján kikövetkezteti az 

életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, 

konkrét, rövid szövegekben; 

-egy összetettebb nyelvi 

feladat, projekt végéig tartó 

célokat tűz ki magának; 

-nyelvtanulási céljainak 

eléréséhez megtalálja és 

használja a megfelelő 

eszközöket; 

-hibáit többnyire észreveszi 

és javítja. 

 

 

 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra,  vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language 

learning, languages, stb. 

-A célnyelvre jellemző 

standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

-A célnyelvi betű- és 

jelkészlet következetes 

alkalmazása 

-Tanult nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

tudatos alkalmazása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyelvtani, szókincsfejlesztő 

játékok készítése és játszásaaz 

órán 

internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, 

szinonimáiról 

a magyar és az angol nyelv 

eredetéről, a különböző 

nyelvcsaládokról  

a dialektusokról 

kedvenc pop dalom érdekes 

szófordulatai 

-Olvasásértés fejlesztése: 

ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése 

-Íráskészség fejlesztése: 

cikkek egy havonta megjelenő 

angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ 

(pl.’Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuális 

témákhoz végzett 

kutatómunkákat 

angol nyelvű hirdetőtábla az 

osztályban az aktuális 

hírekkel/felhívásokkal angolul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCULTURAL TOPICS 
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- célnyelvi 

kommunikációjába beépíti a 

tanult interkulturális 

ismereteket; 

-találkozik célnyelvi 

országismereti tartalmakkal; 

-megismeri a célnyelvi 

országok jellemzőit és 

kulturális sajátosságait; 

-a célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemeket használja. 

 

 

Célnyelvi és hazai kulturális 

szokások, jellemzők ismerete 

-Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

ismerete  

-Főbb hazai országismereti 

jellemzők ismerete 

célnyelven 

-Legfontosabb hazai 

látnivalók, országismereti 

jellemzők bemutatása 

célnyelven, a célnyelvi 

kultúrákhoz kapcsolódó 

tanult nyelvi elemek 

alkalmazása. 

 

Projektmunka: 

-A hagyományok ápolása 

Magyarországon és Angliában 

-A falvak szerepe a manapság a 

két  országban 

-miért halt ki a népviselet 

Angliában és miért maradt meg 

Magyarországon? 

-Mik a legfőbb sportágak a két 

országban és miért? 

Internetes kutatómunka: 

-a labdajátékok eredete és 

elterjedése/változatai 

-Hollywood története, magyar 

vonatkozásai 

Prezentáció: 

-karácsony ünneplése a világ 

országaiban 

-a magyar történelem egy 

kiemelkedő eseménye és hatása 

más országokra 

Játék: 

-Leírás készítése/receptek – 

magyar vagy angol specialitás? 

-kviz különböző oszágok étkezési 

szokásairól 

-„kritika” írása egy étteremről, 

kulturális programról az 

iskolai/osztály újságba. 

 

 

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

 

-egyénileg vagy társaival 

együttműködve, szóban, 

részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást 

készít, s ezeket IKT-

eszközök segítségével is 

meg tudja valósítani; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

-aktívan részt vesz az 

életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös 

-Tanult szavak, 

szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

tartalmakból 

-Más tantárgyakból szerzett 

ismeretek és előzetes tudás 

felhasználása célnyelven. 

 

-Projekt munka (egyéni): 

szókincsgyűjtés a kedvenc 

tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/ író/ költő/ 

történelmi hős életének 

ismertetése 

-(Papíralapú vagy online) poszter 

vagy kiselőadás készítése 

bármely más tudásterület 

témaköreiről. 

-Játék: 

-szavak gyűjtése és elhelyezése a 

különböző tantárgyak oszlopai 

alá – kié a leghosszabb lista? 

-(történelmi) események 

modellezése szerepjátékkal 
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előadásában; 

-ismer szavakat, 

szókapcsolatokat a 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, 

más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

 

CURRENT TOPICS 

 

-használja a célnyelvet 

életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő 

aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

-megért és használ szavakat, 

szókapcsolatokat a 

célnyelvi, az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel 

kapcsolatban; 

-megérti és tájékozódásra 

használja a célnyelvi, 

életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb 

hírek, események lényegét. 

 

-Életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs 

megértése és használata 

célnyelven 

-Életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra 

való alkalmazása célnyelven. 

 

-Online videók megtekintése: 

- hírműsorok  

- aktuális eseményekről 

szóló tudósítások 

- riportok 

-Szerepjáték: 

-’néma’ videókhoz 

szövegkészítés és 

eljátszás 

- TV interjúkészítés egy 

híres emberrel (pl. 

sportolóval)  

-Internetes kutatómunka: 

- egy aktuális esemény 

előzményeiről, 

részletesebb 

információkról 

- szókincsfejlesztés a média 

világához 

-Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = 

az újságnyelv: 

- a szalagcímek nyelvezete 

- az újságcikkek stílusa 

szerkezete 

- különbség egy hír írott és 

szóbeli megjelenésében  

 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 

 -papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

-egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-

-A témakörre jellemző 

tárgyakra, tevékenységekre, 

fogalmakra, vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

basic objects used by 

everyday people, mobile 

phones, computers, internet, 

using technology in everyday 

life, using technology for 

studying or for work, using 

-Projektmunka (csoportban): 

Milyen technikai újítások fogják 

segíteni a jövőben…  

- a közlekedést 

- a házimunkát  

- az oktatást? 

- a kommunikációt? 

- Internetes kutatómunka és 

prezentáció 

- a világ legfontosabb 
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eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

-az adott tématartományban 

értelmez nyelvi szintjének 

megfelelő hallott és írott 

célnyelvi szövegeket 

kevésbé ismert témákban és 

szövegtípusokban is; 

-az adott tématartományban 

szóban és írásban létrehoz 

szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

 

technology in everyday life, 

using technology for studying 

or for work. 

-Egyszerű információ átadása 

a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

 

találmányai 

- a kommunkáció fejlődése 

az utóbbi 20 évben. 

Véleménynyilvánítás: 

- az internet jövője 

- Mire jó a virtuális 

valóság?  

- a közösségi oldalak 

előnyei és hátrányai. 

 

 ENTERTAINMENT  

 



197 

 

hallgat az érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, 

szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

-kiemel, kiszűr konkrét 

információkat a nyelvi 

szintjének megfelelő, 

élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó 

szövegből, és azokat 

összekapcsolja más iskolai 

vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

-értelmez egyszerű 

szórakoztató és 

ismeretterjesztő kisfilmeket; 

-értelmezi az életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő 

információkat; 

-összetett írott instrukciókat 

értelmez; 

-érdeklődése erősödik a 

célnyelvi irodalmi alkotások 

iránt; 

-rövid szövegek írását 

igénylő kreatív munkát hoz 

létre önállóan; 

-üzeneteket ír; 

-a nyomtatott vagy digitális 

alapú írott szöveget 

felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

-találkozik életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

-felhasználja a célnyelvet 

szórakozásra és 

élményalapú játékos 

nyelvtanulásra. 

 

Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése (irodalom, film, 

társasjáték) 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő angol 

nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és 

élményalapú játékos 

nyelvtanulás céljára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetes kutatómunka: 

- külföldi kulturális 

események megismerése, 

bemutatása 

- hazai fesztiválok 

bemutatása, értékelése 

- érdekes kiállítások, 

múzeumok 

-Kedvenc filmem bemutatása 

angolul 

-Kedvenc számom bemutatása, 

meghallgatása: 

- a szöveg leírása és 

értelmezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 
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-egyénileg vagy társaival 

együttműködve, szóban, 

részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást 

készít, s ezeket IKT-

eszközök segítségével is 

meg tudja valósítani; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformákban; 

-a nyomtatott vagy digitális 

alapú írott szöveget 

felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

-rövid, egyszerű, ismert 

nyelvi eszközökből álló 

kiselőadást tart változatos 

feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális 

alapú vizuális eszközök 

támogatásával; 

-néhány szóból vagy 

mondatból álló jegyzetet 

készít írott szöveg alapján; 

-a tanórán kívüli, akár 

játékos nyelvtanulási 

lehetőségeket felismeri, és 

azokat használja; 

-találkozik életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

 

-Információ megosztása az 

ismert nyelvi eszközökkel 

angol nyelven 

-A tanult témákhoz 

kapcsolódó releváns angol 

nyelvű információ 

megszerzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Projektmunka (egyéni vagy 

csoportos): 

prezentáció/hangfelvétel/videófel

vétel késztése különböző 

témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak. 

-Kedvenc témák feldolgozása 

posztereken – majd ezek 

kiállítása az osztályban. 

-Angol nyelvű filmek, 

programok ismertetése az 

angolos faliújságon írásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL EXAM PREPARATION (IF REQUIRED) 

 

 

-Középszintű nyelvi érettségi 

feladatainak, a vizsga 

szabályainak bemutatása 

-Középszintű nyelvi érettségi 

feladatok megoldása 

-Szóbeli érettségi 

témaköreinek gyakorlása és 

egyéni szempontokból 

történő átgondolása 

-A folyamatos beszéd 

gyakorlása, valamint a 

tématartományhoz 

kapcsolódó kép alapján  

-Vizsgafeladatok gyakorlása 

-Vizsgaszituációk gyakorlása 

-Szókincsfejlesztés az érettségi 

témakörökben 

-Vélemény összefüggő kifejtése 

spontán felmerülő, érettségihez 

kapcsolódó témakörökben 

-Megadott szószámú szöveg írása 

a középszintű érettségi vizsga 

témaköreihez kapcsolódóan. 
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gondolatai, véleménye és 

érzései kifejezésének 

gyakorlása. 

 

 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb.70-110 szavas szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 
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Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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B. osztály 

7.3 Az angol mint első idegen nyelv évfolyamonkénti fejlesztési terve 

 

9. évfolyam 

 
Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála szerint az A2+ tudásszintre. Ez lehetőséget ad a 

készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség szerint 

differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul 

szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a gimnáziumi 

tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 

technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás 

lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak 

figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi 

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a 

tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot 

szereznek az önértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

 

Tartalom 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 
Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról 

van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb 

vonalaiban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 

érveinek megértése több beszélő esetén is. 

A fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 

érdeklődési körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag 

lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 
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részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, 

beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, 

viccek, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is. 

Gondolatokat cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 

alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 
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reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben folyamatos önkifejezés. 

Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és 

tartalmának megtervezése, és szükség esetén annak tudatos 

módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos 

kifejtése. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 
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begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhez kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenete lényegének megértése.  

Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a 

részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 
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Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhez tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és 

elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; 

személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; 

tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, 

illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 



206 

 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 
d) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

. 

Hello Claire. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Richard. 

Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you on Monday. 

Good night. 

Have a nice day. 

Have a good weekend! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

Have you met Nina? 

How do you do? 

This is my friend, Richard. 

This is …  

Hello. 

How do you do, Nina? 

How do you do? 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefonálás: Hello, this is Richard Taylor speaking 

Can I speak to Claire, please? 

I’ll call back again later this evening. 

It was nice to speak to you. 

Thanks for calling. Bye! 

 

Yes, just a minute, please. 

 

Bye! 

Levéírás, email: Dear Peter, 

Best wishes, 

(With) love, 

Looking forward to hearing from you 

soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you today? 

How are you feeling today? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Engedélykérés és reagálás: Can I sit here? 

May I open the window? 

Yes, of course. 

Certainly. 
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Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New Year / birthday! 

 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / New Year 

/ birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad / happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m so happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Remény: What are your hopes for the new year? 

 

Are you coming to dinner tonight? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll pass your exam. 

I hope so. 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it’s terrible. 

Érdeklődés, érdektelenség: Are you interested in science? It doesn’t really bother me. 
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Tetszés, nemtetszés, 

érdeklődés: 

Do you like Italian food? 

How do you like it? 

What do you think of his new car? 

Are you interested in sports? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

It looks nice. 

I’m interested in history. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

Képesség: Can you speak French? 

How much can you learn in a month? 

I can understand French 

Terv: I’m going to look for a job. 

I want to improve my English. 

What job would you like to 

find? 

Ígéret I’ll always love you. 

I’ll pay you back tomorrow. 

 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It means… 

Események leírása: What happened? 

 

We went to the beach and 

sunbathed, then we went to a 

seafood restaurant. 

Információkérés, -adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

Who invented the dishwasher? 

 

Can you tell me the way to the station? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

It was invented by Josephine 

Cochrane. 

Take the first street on the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Hannah? Yes, we have already met. 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Could you give me your credit card 

number? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t eat in here. 

Don’t worry. 

 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

Can you help me? Certainly, what can I do for 

you? 
 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
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Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Hi, Allie, how are you feeling 

today? 

And then… So… 

 
 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

present perfect simple 

She likes good food. 

She laughs a lot 

What are the two men at the back 

doing?. 

Have you been to a fashion show? 

I haven’t finished the housework 

yet. 

She’s already done it. 

We haven’t met since Christmas. 

I’ve lived here for ten years. 

Múltidejűség past simple 

 

 

 

past continuous 

 

 

 

 

Why didn’t you do your homework 

yesterday? 

We went to a seafood restaurant on 

the beach. 

He was driving on the motorway 

when his cousin called him on his 

mobile. 

What were you doing at six 

yesterday?  

Jövőidejűség going to  

 

present continuous 

future with will 

What are you going to do on 

Saturday? 

I’m buying a new car tomorrow. 

He’ll be seventeen next year. 

I’ll pay you back tomorrow. 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

I haven’t got a car, but I have a 

good bike.. 

my, your, his/her/its,our, their 

mine, yours,…theirs 

Nina’s brother 

the walls of the house 

Whose? 

Who does it belong to? 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

picture location 

 

 

geographical location 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above 

at the top /  bottom, on the 

left/right, at the back, in the 

background 

along the street, past the park 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect simple 

how often? 

when? what time? 

how long? 

 

 

 

what’s the time? 

when 

 

perfect simple 

already, yet, just 

 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

for/since 

in 1998, in May, at 4 o’clock, on 

Tuesday  

It’s a quarter to eight. 

When I was watching TV, the 

phone rang. 

I have lived here for seven years 

now. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singulars and plurals 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

 

 

uncountable nouns 

children, people, men, women … 

one, two, three.. 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

a great number of people 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

 

 

irregular adjectives 

People talk faster today than 

previous generations. 

She is the most beautiful girl in the 

class. 

This is the most interesting book 

I’ve ever read. 

better, worse 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Modalitás  can/ could 

 (ability)  

 

 

 

can/could/may 

(permission) 

must (obligation) 

have to 

mustn’t 

should 

used to 

She can swim very well.  

How much can you learn in a 

month? 

He could come in through the 

window. 

Can/could/may I open the window?  

 

You must read this book. 

Did you have to work last week? 

You mustn’t drive fast here. 

You shouldn’t smoke so much. 

They used to be friends when they 

were young. 

Logikai 

viszonyok 

 linking words 

conditional 1 

 

conditional 2 

and, or, but, because, so, although 

We’ll be very surprised if they get 

married this year. 

If you could come back in another 

life, what would you like to be? 

Függő beszéd  reported speech We asked the shop assistant how 

much it was. 

She asked me to buy a newspaper 

on my way home. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, etc. 

 

relative pronouns, 

defining clauses 

 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, somewhere, 

no-one, etc. 

The man who lives next door has 

three awful dogs. 

 

 

 

  

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
Témakör  óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 18 

Environment and nature  10 

School and education 10 

Holidays, travelling, tourism  10 

Public matters, entertainment 10 

English and language learning  10 

Intercultural topics  8 

Cross curicular topics and activities  8 

Current topics  8 

Science and technology, Communication  8 

Gaining and sharing knowledge  8 

Összes óraszám 108 
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c)Témakörök 

 

A témakör tartalma,  

tanulási eredmények  
Fejlesztési feladatok és ismeretek  

Tevékenységek  

 

PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE, PEOPLE AND 

SOCIETY 

-Saját élményen, 

tapasztalaton alapuló 

cselekmény, körülmény, 

érzés és gondolat rövid 

jellemzése. 

- Cselekvéssor, történet, 

személyes élmény leírása 

érthető folyamatos beszéd, 

kisebb szünetek 

beiktatásával; 

-Ismeretlen hangzó szöveg 

tartalmának megértése 

-A tématartományokhoz 

kapcsolódó s írott 

szövegek megértése; 

- Társalgás fenntartása, 

mások bevonása, és 

szükség esetén lezárása  

-Részt vétel személyes 

jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert 

témáról folytatott 

társalgásban;  

-A tématartományhoz 

kapcsolódó kép alapján 

gondolatok, vélemény és 

érzések kifejtése; 

-Digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

szöveg alkotása szóban és 

írásban; 

-Interakció folytatása, 

vélemény kifejezése 

szóban és írásban  

-Információt vagy 

véleményt közlő és kérő, 

összefüggő feljegyzések, 

üzenetek írása. 

-A témakörre jellemző résztvevőkre 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: acquaintances, family 

relations, friends, famous people 

- helyszínekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend 

freetime 

- tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, 

clothes and accessories  

- eseményekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations  

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, freetime activities, healthy 

eating, keeping fit, going to the 

doctor’s, doing chores 

- fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: extended 

family, social relations, clothes and 

fashion, relationships, common 

illnesses, traditional treatments, 

positive-negative characteristics 

 

 

 

Projekt (egyéni): 

családfa készítése, 

képekkel, szóbeli 

prezentációval  

kedvenc rokonaim  

történetek a múltból 

-példaképem, ill.egy 

híres ember élete 

- családok az angol 

nyelvű országokban 

különbségek, 

hasonlóságok 

’close/nuclear families’, 

’one parent families’, 

’extended families’, 

’adopted children’ 

-szerepek a családon 

belül 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a 

fodrásznál, a postán, , 

telefonos beszélgetések 

különböző 

szakemberekkel 

Prezentációk:  

hobbik, érdeklődési 

körök. 

ENVIRONMENT AND NATURE 
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-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

projektmunka 

kiselőadások;  

- Vélemény 

megfogalmazása szóban 

és írásban; 

-Összefüggő, érthető és 

nagyrészt folyékony 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

-Szóbeli prezentáció 

tartása önállóan szabadon 

választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva a 

mondanivalót; 

-Az ismerős, elvontabb 

tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemek 

értelemzése; 

 

-A témakörre jellemző résztvevőkre 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: animals, plants  

-helyszínekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: nature, 

home,city/town/village/countryside 

-eseményekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection 

campaigns 

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal 

protection, keeping pets, saving 

natural resources  

-fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, 

seasons  

 

 

Internetes kutatás:  

-veszélyeztetett állatok 

-eltűnő növények 

-a tengerek szennyezése 

- 

Kiselőadás/prezentáció 

készítése:  

-a klímaváltozás 

jelenlegi és lehetséges 

hatásai 

Mennyire egészséges 

lakóhelyem 

környezete? 

 

SCHOOL AND EDUCATION 

 

-A tématartományhoz 

kapcsolódó kép alapján 

gondolatok, vélemények 

és érzések kifejtése; 

-Kiselőadás tartása akár 

önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével; 

-A megfelelő 

szövegtípusok 

jellegzetességeinek 

követése; 

-Kreatív, változatos 

műfajú szövegek alkotása 

szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

-A hangzó szöveg lényegi 

tartalmának megértése; 

-A hangzó szövegből 

nyert információ 

alkalmazása  ; 

-Az írott szövegből nyert 

információ alkalmazása; 

-Vélemény 

megfogalmazása szóban 

és írásban; 

A témakörre jellemző résztvevőkre 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: school staff 

-helyszínekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school 

buildings  

- tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: objects used 

for studying in and outside school 

- eseményekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: school 

festivals, school traditions, events, 

extracurricular opportunities for 

language learning/use of language 

-Imeretek, összehasonlítások 

célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of 

language, social events, keeping 

traditions 

-fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: school 

Egyéni kutatás és  

képes beszámoló: 

-régi és új iskolám 

összehasonlítása - 

történetük, híres 

tanáraik 

-a magyarországi és az 

angliai középiskola 

összehasonlítása 

Csoportmunka / 

projekt:  

-egy osztályprogram 

megtervezése 

-’Az ideális iskola’ 

jellemzői 

-kisfilm készítése: „Our 

School” 

Internetes 

kutatómunka: - képes 

beszámolók 

-érdekes iskolák a 

célnyelvi országokban 

és hazánkban  

Íráskészség fejlesztése: 

-beszámoló írása egy 
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-Összefoglalás  és 

jegyzetelés,  rövid olvasott 

vagy hallott szövegek 

közvetítése; 

-A tankönyvi vagy más 

tanult szövegek, 

elbeszélések, nagyrészt 

folyamatosan és érthető 

történetmeséléssel való 

visszaadása; 

 

subjects, knowledge, language 

learning targets, different ways of 

learning  

  

iskolai eseményről az 

iskolai újság részére 

-panaszkodó email 

írásai angliai barátnak a 

sok házifeladatról 

  

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

-A tématartományhoz 

kapcsolódó hangzó 

szövegek megértése; 

-Vélemény szóban és 

írásban való 

megfogalmazása; 

-Projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadás 

önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével,  

-Összefüggő, érthető és 

nagyrészt folyékony 

beszélgetés; 

 -Szóbeli prezentáció 

tartása önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva; 

 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: tourists, tour guides 

-helyszínekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, 

sights, places of interests both in 

Hungary and around the world 

-tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, 

means of transport, objects used 

while travelling, forms, brochure 

-eseményekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning a trip, 

sightseeing, city tour 

-fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays, cultural 

differences, effects of tourism on 

people and economy 

  

Projektmunka:  

-híres helyek, épületek 

bemutatása  

-Lakóhelyünk 

turisztikai 

nevezetességeinek 

bemutatása  

-’Álomnyaralásom’ 

részletes megtervezése 

-felkészülés egy 

külföldi utazásra – 

Checklist készítése 

Felmérés készítése az 

osztályban: 

Ki melyik országot 

szeretné megismerni? - 

Melyik legnépszerűbb 

célpont? 

Ki hol szeretne 

nyaralni? (Balaton? 

hegyvidék?) 

Szituációs játék 

szállásfoglalás/bejelent

kezés/ügyintézés, 

Panaszlevél vagy/és 

kritika írása: egy 

hotelről, 

szórakozóhelyről 

 

PUBLIC MATTERS, ENTERTAINMENT 
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-Hangzó szöveg lényegi 

tartalmának megértése; 

-Az érdeklődésnek 

megfelelő autentikus 

szövegek keresése tanórán 

kívül is, ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

-Autentikus írott szövegek 

összefüggéseinek 

megértése; 

-Digitális eszközök és 

felületek használata a 

célnyelven 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

-Konkrét információk 

kiszűrése a  nyelvi 

szintnek megfelelő 

szövegből;; 

-Ismert témában 

nyomtatott vagy digitális 

alapú ifjúsági tartalmak 

lényegének rövid és 

érthető összefoglalása; 

-Információt vagy 

véleményt közlő és kérő, 

összefüggő feljegyzések, 

üzenetek írása; 

 

-A témakörre jellemző résztvevőkre 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: relevant members of the 

public sector and civil service, 

tourists  

-helyszínekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, hotels, 

national and international 

attractions/sights, city life/country 

life  

- eseményekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment  

- jellemző tevékenységekre 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: services, giving 

directions, giving information, 

presenting sights 

-fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

 

Kutatómunka 

-külföldi kulturális 

események bemutatása 

-hazai fesztiválok 

bemutatása 

-kiállítások, érdekes 

múzeumok 

Projekt munka 

Mi szórakoztat minket? 

Íráskészség fejlesztése: 

-brossúrák, adatlapok 

kitöltése 

-plakátok, szórólapok 

hirdetések készítése 

-egy angol nyelvű – 

korosztályi 

érdeklődésnek 

megfelelő - film 

megtekintése, 

megbeszélése 

 

 ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING  

 

-Nyelvtanulási célok 

beazonosítása 

nyelvtanulási és i 

stratégiák ismerete; 

- Nyelvtanulási célok 

érdekében tudatosabb 

foglalkozás a célnyelvvel; 

-Együttműködés párban és 

csoportban a céljok 

eléréséhez; 

-Körülírással való 

közvetítés, ha nem ismert 

a szó jelentéstartalma 

- célnyelvi interakció a 

digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is; 

-az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy 

hallott szövegek 

-A témakörre jellemző fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: language skills, 

language learning strategies, 

languages, autonomous learning 

- kiejtés használata  

 

Gyakorló feladatok 

készítése (akár online 

is)  

-nyelvtani, 

szókincsfejlesztő 

játékok készítése és 

játszása az órán 

-kedvenc pop dalom 

érdekes szófordulatai 

Olvasásértés 

fejlesztése: 

-ismeretlen szavak 

jelentésének 

kikövetkeztetése 

Íráskészség fejlesztése 
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megértése digitális 

eszközökön és 

csatornákon keresztül is; 

-releváns digitális 

tartalmak használata 

 

INTERCULTURAL TOPICS 

 

-A célnyelvi kultúráról 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása informális 

kommunikációban; 

-A célnyelvi országok 

jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban való 

tájékozottság ; 

-A célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemeket magabiztos 

használata. 

Célnyelvi kulturális szokások, 

jellemzők ismerete: customs and 

traditions in the different countries 

-Célnyelvi országok országismereti 

jellemzőinek ismerete: people and 

culture, traditions, typical 

landmarks, national sports, cuisine, 

local language, tourist attractions 

 

Projektmunka: 

-a hagyományok 

ápolása  

Prezentáció 

-karácsony ünneplése  

-kvíz különböző 

országok étkezési 

szokásairól 

-kritika írása egy 

étteremről, kulturális 

programról  

 

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

- projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadás 

tartása 

-Konkrét információk 

kiszűrése szövegből, és 

azok összekapcsolása 

egyéb ismeretekkel; 

 

Tanult szavak, szókapcsolatok 

használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

tartalmakból- 

Információszerzés célnyelven egyéb 

tanulásterületi tartalmakban. 

 

 

 

 

 

 

Projekt munka (egyéni) 

-szókincsgyűjtés a 

kedvenc tantárgyam 

bemutatásához 

-(Papíralapú vagy 

online) poszter vagy 

kiselőadás készítése 

bármely más 

tudásterület 

témaköreiről 

Játék 

-szavak gyűjtése és 

elhelyezése a 

különböző tantárgyak 

oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

 

CURRENT TOPICS 
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-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

célnyelv használta aktuális 

témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

-Életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegének 

célnyelvi megértése. 

 

 

 

 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs 

megértése és használata célnyelven 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való 

alkalmazása célnyelven 

 

Videók  

-aktuális eseményekről 

szóló tudósítások, 

riportok 

Szerepjáték 

- interjú készítése egy 

híres emberrel (pl. 

sportolóval)  

-szókincsfejlesztés a 

média világához  

-különbség egy hír írott 

és szóbeli 

megjelenésében  

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

- A tématartományhoz 

kapcsolódó hangzó szöveg 

megértése; 

-Írásban és szóban, 

vélemény 

megfogalmazása; 

-egyénileg vagy 

kooperáció során 

létrehozott 

projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadás, 

akár IKT-eszközök 

segítségévEL 

 

 

 

 

 

A témakörre jellemző tárgyakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects used by 

everyday people household gadgets, 

mobile phones, computers, internet  

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using 

technology for studying or for work 

A témakörre jellemző fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: internet, social 

networks 

Projektmunka 

Milyen technikai 

újítások fogják segíteni 

a jövőben…. 

-a közlekedést, a 

házimunkát, az 

oktatást?, a 

kommunikációt? 

-A világ internet 

nélkül? 

-a világ legfontosabb 

találmányai 

-kommunikáció 

fejlődése az utóbbi 20 

évben 

-a közösségi média 

előnyei és hátrányai 

- telefonhasználat 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-Összefüggő, papíralapú 

vagy IKT-eszközökkel 

segített írott projektmunka 

készítése; 

-Szóban a nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelvi 

tartalmakat átadása valós 

nyelvi interakciók során; 

A tanult témákhoz kapcsolódó 

angol nyelvű információ 

megszerzése 

Információ megosztása angol 

nyelven. 

 

Projektmunka 

Prezentáció/hangfelvéte

l/videófelvétel késztése 

különböző  

-Angol nyelvű filmek, 

programok ismertetése 

írásban 
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-Digitális eszközök és 

felületek  használata a 

célnyelven 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

- írásban közvetített nyelvi 

szintnek megfelelő, rövid 

olvasott vagy hallott 

szövegek összefoglalása, 

jegyzetelése ; 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait 

megérteni. 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 
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 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben 

megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni 

 

 

 

 

 

Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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10. évfolyam 

 
Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel 

ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és 

írásban. 
 

Tartalom 

Óraszám: 108/év, 3/hét 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb 

vonalaiban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

A fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 

érdeklődési körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan 

és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 

az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, 

viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, 

tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is. 

Gondolatokat cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 

alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben folyamatos önkifejezés. 

Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és 

tartalmának megtervezése, és szükség esetén annak tudatos 

módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos 

kifejtése. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhez kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenete lényegének megértése.  

Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a 

részinformációk kiszűrése. 
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A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhez tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
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tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és 

elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; 

személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; 

tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, 

illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A2+ nyelvi szint  

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet 

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga középszintű 
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követelményeinek. 

 
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 

a) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

Hi. 

Yes? 

Can I help you? 

Köszönés: Good morning / afternoon / evening  

 

Hello Mark. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Good morning / afternoon / 

evening  

Hello Alice. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you tomorrow. 

Good night. 

Take care. 

Have a good day. 

Keep in touch. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thanks. 

OK, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

This is Mr/Mrs/Miss… 

Meet my friend, Kevin. 
Have you met Jane? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefon felvétele: Oxford, five oh two double one six four. Hello, this is Kevin Smith 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Allie Cooper speaking  

Telefonon más személy 

kérése: 

Can I speak to Mark, please? 

Could you put me through to Mrs Cooper, 

please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés: 

I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés: Give my love / regards to… I will. 

Megszólítás személyes 

levélben: 

Dear George, 

Hi Peter, 
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Elbúcsúzás személyes 

levélben: 

Kind regards, 

Best wishes, 

Write soon, 

Love (from), 

I’m looking forward to hearing from you 

soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you feeling today? 

How are you doing? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not too bad. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I feel ill. 

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

That’s all right. 

Don’t mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Thank you. 

 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad. 

I’m very happy about it. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 
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Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not very good. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Is he? 

What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggodalom, félelem: What’s the matter? 

Are you afraid of what might happen? 

I’m frightened by the news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés: Are you disappointed with your exam 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I don’t think it’s good. 

I think it’s horrible. 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése:  

You’re right. 

You’re wrong. 

 

Érdeklődés, tetszés, 

nemtetszés: 

Are you interested in art? 

Do you like visiting museums? 

You like tennis, don’t you? 

I’m interested in science. 

It doesn’t really interest me. 

I think it’s great. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a drink? 

I’d like to leave now. 

I’d like some beer. 

 

Képesség: 

 

Can you ride a horse? 

I just wasn’t able to do it. 

I couldn’t ride a motorbike. 

Kötelezettség: You have to switch off your mobile when 

you fly. 

When do we have to finish it? 

 

Szükségesség: Do you need to edit your friends? 

You must see a doctor. 

I don’t really need to. 

You don’t need to do this, it 

isn’t necessary. 

Lehetőség: She may be late. 

He might be from Sweden. 

 

Szándék, kívánság: What do you want to do? 

Would you like to go home now? 

I’d like to see a museum 

I don’t want to go out tonight. 

Terv: Are you going to go to university? 

What are you going to do? 

I’m going to find a new job. 

I’m planning to improve my 

English. 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

 

What does he look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

Your brother looks like a 

rugby player. 

Események leírása: What happened? 

 

I was waiting to play tennis 

yesterday when my partner 

called me to say that he 

couldn’t come because his car 

had broken down. 

Információkérés, -adás: 

 

How many goals did you score? 

When will the train leave? 

How do I get to Belleville? 

What subject did you study at university? 

It was a draw. 

At eight in the evening. 

Take line 11. 

I studied French literature. 

Tudás, nemtudás: Do you know if there’s a train from here to 

Reading? 

I’m not sure about this. 

I have no idea. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság: 

Are you sure you want to go? 

Do you think Hannah knows Paris? 

I’m not sure. Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Liverpool? Yes, I have already been 

there. 
 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Could you do me a favour? 

Can you lend me two euros? 

Would you pass me the salt please? 

Can you recommend a good restaurant 

near here? 

Yes, of course. 

Sorry, I can’t at the moment. 

Certainly, here you are. 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t use your mobile until you get 

off the plane. 

Don’t do this. 

Thanks for reminding me. 

OK, I won’t. 

All right. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

I need help with my homework. Could you 

translate a few words for me? 

Certainly. 

Yes, of course. 

Javaslat és arra reagálás: Let’s go to the cinema tonight. 

How about having lunch in a pub? 

I’d prefer to go to the theatre. 

Good idea. 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

Yes, I’d love to. 

No, I’m afraid I can’t. 

I’m sorry, I can’t. 

Tanács és arra reagálás: What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 
 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
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Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Did you say I should take line 

11? 

Sorry, where did you say she 

lived? 

I don’t think I understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Beszélgetés lezárása 

Can I ask you a few 

questions? 

And then… so… 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

 
 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present simple passive 

 

 

 

present continuous 

present perfect simple 

 

present perfect 

 continuous 

Where does she usually have lunch 

and dinner? 

This film is based on a famous 

book. 

People are inspired to travel by 

films. 

We’re having lunch in a pub today. 

They’ve visited two museums this 

week. 

I have been working here for two 

years. 

Múltidejűség past simple 

 

past simple passive 

 

past continuous 

 

past perfect 

How did you get home from the 

airport? 

The film was set at the beginning of 

the 20th century. 

Hundreds of people were coming to 

the show. 

He got the job as he had sent a very 

clever CV. 

Jövőidejűség going to 

present continuous  

future simple 

I’m not going to do this. 

We’re travelling to Paris tomorrow. 

There will be more and more single 

children. 

 Igenevek gerund 

 

infinitive 

I’m very good at remembering 

names. 

Try not to make a noise. 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

I have two brothers and a sister. 

my, your, etc. 

the director’s secretary 

the door of the plane 

Whose bag is this? 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

location 

under, opposite, next to, between, 

in front of, behind, inside, outside, 

above, etc. 

in the east/west, by the station, near 

the pub, along the river, etc. 

Időbeli viszonyok  

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with  

how often? 

when? what time? 

how long? 

already, yet, just 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day, etc. 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week, in 1970, in 

July, at 5 o’clock, on Monday, for a 

week, etc.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 cardinal /ordinal 

 numbers 

money 

 

 a lot of, a few, many, 

much, plenty of, a little, 

very little, very few, 

none 

two hundred and second 

seven hundred and fifty-five 

thousand three hundred and sixty-

six dollars 

The town only has a few cinemas. 

 

How much money do you have? 

None. 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

supelatives 

Rio is cheaper than Helsinki. 

Wellington is less dangerous than 

Rio. 

This is the most beautiful place I’ve 

ever seen.  

Modalitás  should, can/could 

be able to, must, have to, 

need, may, might, used 

to 

You shouldn’t smoke so much.  

I couldn’t swim well when I was 9. 

She wasn’t able to finish it on time. 

She may have long hair, I’m not 

sure. 

She must be very ill. 

We had to work hard every day. 

They used to be friends when they 

were young. 

Logikai 

viszonyok 

 linking words 

 

conditional 1 

 

conditional 1 with future 

time clause 

conditional 2 

 

 

and, or, but, because, although, etc. 

that’s why 

We’ll be very surprised if they get 

married this year. 

How will you celebrate if you get 

good results? 

If you could come back in another 

life, what would you like to be? 

 

Függő beszéd  reported speech We asked the shop assistant how 

much it was. 

She asked me to buy a newspaper 

on my way home. 

Szövegösszetartó  articles, determiners, a, an, the, no article 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

eszközök indefinite pronouns, etc. 

 

relative pronouns, 

defining clauses 

 

some, any, no, none, somewhere, 

no-one, etc. 

The man who lives next door has 

three awful dogs. 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
Témakör  óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 16 

Environment and nature  10 

School and education 12 

Holidays, travelling, tourism  12 

Public matters, entertainment 10 

English and language learning  10 

Intercultural topics  8 

Cross curicular topics and activities  5 

Current topics  5 

Science and technology, Communication  10 

Gaining and sharing knowledge  10 

Összes óraszám 108 

 

 
 

c) Témakörök 

 

A témakör tartalma, 

tanulási eredmények 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

Tevékenységek 

 

PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE, PEOPLE AND 

SOCIETY 

-Saját élményen, tapasztalaton 

alapuló vagy elképzelt 

esemény, cselekmény, 

körülmény, érzés és gondolat 

rövid jellemzése. 

-Cselekvéssor, történet, 

személyes élmény leírása 

érthető folyamatos beszéd, 

kisebb szünetekkel; 

-Ismeretlen nyelvi elemeket is 

tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmának megértése 

-A tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegek 

megértése; 

- Személyes jellegű, vagy 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, 

friends, famous people 

- helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

immediate and wider 

environment, places to spend 

freetime 

- tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: parts of 

the house/flat, furnishings, 

appliances, clothes and 

accessories  

- eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

Projekt (egyéni): 

családfa készítése, 

képekkel, szóbeli 

prezentációval  

kedvenc rokonaim -  

-érdekes családi 

történetek a múltból 

-példaképem, ill.egy 

híres ember élete 

- családok az angol 

nyelvű országokban 

különbségek, 

hasonlóságok 

’close/nuclear families’, 

’one parent families’, 

’extended families’, 

’adopted children’ 
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érdeklődési körnek megfelelő 

ismert témáról folytatott 

társalgás;  

-Digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is szöveg 

alkotása szóban és írásban; 

-Nyelvi szintnek megfelelő 

célnyelvi tartalmak átadása 

valós nyelvi interakciók során; 

-Aktív, kezdeményező  

részvétel a társalgásban , 

magabiztos bekapcsolódás az 

érdeklődési körbe tartozó 

témák esetén a személyes 

tématartományon belül; a 

mindennapi élet különböző 

területein, a kommunikációs 

helyzetek széles körében 

releváns kérdések az 

információszerzés céljából, és 

megfelelő válasz a célnyelvi 

kérdésekre; 

-Interakció folytatása, 

vélemény kifejezése szóban és 

írásban a tanult nyelvi 

eszközök használatával  

 

holidays, school and family 

celebrations  

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, freetime activities, 

healthy eating, keeping fit, 

going to the doctor’s, doing 

chores 

- fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

extended family, social 

relations, clothes and fashion, 

relationships, common 

illnesses, traditional treatments, 

positive-negative 

characteristics 

-Személyes élethez tartozó 

információk átadása  

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő mindennapi nyelvi 

funkciók használata 

Interakció a személyes 

tématartományban. 

 

 

 

 

 

 

-szerepek a családon 

belül 

-a fiatal és az idős 

családtagok helyzete a 

különböző országokban 

a felnőtté válás 

hivatalos ideje a 

különböző országokban  

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a 

fodrásznál, a postán, , 

telefonos beszélgetések 

különböző 

szakemberekkel 

Prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az 

angol és magyar 

családoknál – 

hasonlóságok és 

különbség 

Közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési 

körök. 

 

 

 

 

 

ENVIRONMENT AND NATURE 

 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

projektmunka kiselőadások 

tartása;  

- Vélemény megfogalmazása 

szóban és írásban, a tanult 

nyelvi eszközökkel és arról 

interakció folytatása; 

-Összefüggő, érthető és 

nagyrészt folyékony 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

-Szóbeli prezentáció tartása 

önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva a mondanivalót; 

-Írott szövegekben az 

összefüggések megértése és 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants  

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature, 

home,city/town/village/country

side 

-eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters, nature 

protection campaigns 

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal 

protection, keeping pets, 

saving natural resources  

-fogalmakra vonatkozó 

Internetes kutatás:  

-veszélyeztetett állatok 

-eltűnő növények 

-nemzeti parkok a 

célnyelvi országokban 

és Magyarországon 

-a tengerek szennyezése 

-műanyag-szigetek a 

tengerben 

Kiselőadás/prezentáció 

készítése:  

-veszélyben a földünk 

-a klímaváltozás 

jelenlegi és lehetséges 

hatásai 

-a nemzeti parkok és 

állatkertek feladatai 

Mennyire egészséges 

lakóhelyem 
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értelmezése. 

 

 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural phenomena, weather 

and climate, seasons  

 

környezete? 

 

SCHOOL AND EDUCATION 

 

-A szintek megfelelő célnyelvi, 

komplexebb tanári 

magyarázatok értelmezése; 

-A tématartományhoz 

kapcsolódó kép alapján 

gondolatok, vélemények és 

érzések kifejtése; 

-Változatos szóbeli interakciót 

és kognitív kihívást igénylő 

tevékenységekben való 

részvétel; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás tartása akár 

önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően; 

-A megfelelő szövegtípusok 

jellegzetességeinek követése; 

-Kreatív, változatos műfajú 

szövegek alkotása szóban, 

kooperatív munkaformákban; 

-Az ismeretlen nyelvi elemeket 

is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmának megértése; 

-A hangzó szövegből nyert 

információ alkalmazása  a 

feladatok megoldása során; 

-Az írott szövegből nyert 

információ alkalmazása a 

feladatok megoldása során; 

-Vélemény megfogalmazása 

szóban és írásban, a tanult 

nyelvi eszközökkel és arról 

interakció folytatása; 

Összefoglalás  és jegyzetelés,  

rövid olvasott vagy hallott 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school staff 

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

educational institutions, parts 

of school buildings  

- tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: objects 

used for studying in and 

outside school 

- eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school festivals, school 

traditions, events, 

extracurricular opportunities 

for language learning/use of 

language 

-Imeretek, összehasonlítások 

célnyelven: Educational 

systems in Hungary and in the 

UK  

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of 

language, social events, 

keeping traditions 

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school subjects, knowledge, 

language learning targets, 

different ways of learning  

-Részvétel tanórai nyelvi 

fejlesztő tevékenységekben 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő írott és hangzó 

szöveg felhasználása a nyelvi 

Beszámoló: 

-régi és új iskolám 

összehasonlítása - 

történetük, híres 

tanáraik 

-a magyarországi és az 

angliai középiskola 

összehasonlítása 

-egy osztályprogram 

megtervezése 

Íráskészség fejlesztése: 

-beszámoló írása egy 

iskolai eseményről -

panaszkodó email írásai 

angliai barátnak a sok 

házifeladatról  
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szövegek közvetítése; 

-A tankönyvi vagy más tanult 

szövegek, elbeszélések, 

nagyrészt folyamatosan és 

érthető történetmeséléssel való 

visszaadása, a cselekményt 

logikusan összefűzve; 

fejlesztő tevékenységek során 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő szöveg létrehozása 

írásban és szóban  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív  

-Az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szövegek 

megértése és a szövegben 

megjelenő összefüggések 

értelemzése; 

-Vélemény szóban és írásban 

való megfogalmazása, a tanult 

nyelvi eszközökkel és arról 

interakció folytatása; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

-Összefüggő, érthető és 

nagyrészt folyékony 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi 

eszközökkel, felkészülést 

követően; 

 -Összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentáció tartása önállóan, 

szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva a 

mondanivalót; 

-Az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggések 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

tourists, tour guides 

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

types of accommodation, 

destinations, sights, places of 

interests both in Hungary and 

around the world 

-tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel 

documents, tickets, means of 

transport, objects used while 

travelling, forms, brochure 

-eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and 

abroad 

-tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning a trip, 

sightseeing, city tour 

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

self-organized and package 

holidays, cultural differences, 

effects of tourism on people 

and economy 

-Az utazás és turizmus 

tématartományhoz tartozó 

egyszerű információk átadása 

-Interakció az utazás és 

turizmus tématartományban. 

 

Projektmunka:  

-híres helyek, épületek 

bemutatása a célnyelvi 

országokban./Magyaror

szágon 

-Lakóhelyünk 

turisztikai 

nevezetességeinek 

bemutatása célnyelven  

-’Álomnyaralásom’ 

részletes megtervezése 

-felkészülés egy 

külföldi utazásra – 

Checklist készítése 

-Érdekes, szokatlan 

szállások 

-Különleges utazási 

lehetőségek járművek a 

nagyvilágban 

Felmérés készítése az 

osztályban: 

Ki melyik országot 

szeretné megismerni? - 

Melyik legnépszerűbb 

célpont? 

Ki hol szeretne 

nyaralni? (Balaton? 

hegyvidék?) 

Szituációs játék 

szállásfoglalás/bejelent

kezés/ügyintézés, 

’Én vagyok az 

idegenvezető – az 

osztály a turistacsoport’ 

Panaszlevél vagy/és 

kritika írása: egy 
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megértése és értelmezése , akár 

autentikus írott szövegekben. 

 

hotelről, 

szórakozóhelyről 

 

PUBLIC MATTERS, ENTERTAINMENT 

-Az ismeretlen nyelvi elemeket 

is tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmának megértése  

-Az érdeklődésnek megfelelő 

autentikus szövegek keresése 

tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

-Az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegek 

összefüggéseinek megértése; 

-Digitális eszközök és felületek 

használata a célnyelven 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

-Konkrét információk 

kiszűrése a  nyelvi szintnek 

megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolása egyéb 

ismeretekkel; 

-Érzések, gondolatoknak, 

véleménynek rövid indoklása 

írásban; 

-Interakció folytatása egyre 

szélesebb körű témákban, 

nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben felhasználva az 

általános és nyelvi háttértudást, 

ismereteket, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

-Információt vagy véleményt 

közlő és kérő, összefüggő 

feljegyzések, üzenetek írása; 

- Nyelvtanulási célok 

érdekében  valós 

nyelvhasználati lehetőségek 

kiaknázása 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

relevant members of the public 

sector and civil service, tourists  

-helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural institutions, 

restaurants, hotels, national and 

international attractions/sights, 

city life/country life  

- eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural events, ways of 

entertainment  

- jellemző tevékenységekre 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: services, giving 

directions, giving information, 

presenting sights 

-fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, entertainment, culture 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése: free time 

activities, hobbies, arts and 

cultural events, concerts, 

sports, books, apps, media, 

computer games 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő angol nyelvű, akár 

irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

-A közéleti tématartományhoz 

tartozó egyszerű információk 

átadása, cseréje 

-Interakció a közéleti 

tématartományban. 

 

Kutatómunka 

-külföldi kulturális 

események 

megismerése, 

bemutatása 

-hazai fesztiválok 

bemutatása, értékelése 

-kiállítások, érdekes 

múzeumok 

Projekt munka 

Mi szórakoztatta 

nagyszüleinket/szüleink

et 

Mi szórakoztat minket? 

-vidéki-városi élet 

előnyei és hátrányai 

-az olvasás szerepe a 

21. században 

Íráskészség fejlesztése: 

-brossúrák, adatlapok 

kitöltése 

-film/könyv ajánló - 

készítése 

-egy angol nyelvű – 

korosztályi 

érdeklődésnek 

megfelelő - film 

megtekintése, 

megbeszélése 

 

 ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING  
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-Nyelvtanulási célok 

beazonosítása és az ezekhez 

tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

ismerete; 

- Nyelvtanulási célok 

érdekében tudatosabb 

foglalkozás a célnyelvvel; 

-Együttműködés párban és 

csoportban a céljok eléréséhez; 

-Önértékelési módok 

használata a nyelvtudás 

felmérésére; 

-Körülírással való közvetítés, 

ha nem ismert a szó 

jelentéstartalma  

-félreértéshez vezető hibák 

kijavítása, ha a beszédpartner 

jelzi a problémát;  

-a kommunikáció 

megszakadása esetén más 

stratégiák alkalmazásával a 

mondandó újrakezdése; 

- a társalgás vagy eszmecsere 

menetének fenntartásához a 

rendelkezésére álló nyelvi és 

stratégiai eszközök 

alkalmazása; 

- célnyelvi interakció a digitális 

eszközökön és csatornákon 

keresztül is az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

-az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegek 

megértése digitális eszközökön 

és csatornákon keresztül is; 

-a nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

használata a nyelvtudás 

fenntartására és fejlesztésére; 

- hosszú távú nyelvtanulási 

célok megfogalmazása; 

-a kooperatív munkaformákban 

és a projektfeladatok 

megoldása során is  célnyelvi 

kommunikáció használatára 

törekvés; 

kreatív, változatos műfajú 

szövegek alkotása szóban, 

kooperatív munkaformákban; 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language 

learning strategies, languages, 

autonomous learning 

-A célnyelvre jellemző 

standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

Nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

Gyakorló feladatok 

készítése (akár online 

is)   

-nyelvtani, 

szókincsfejlesztő 

játékok készítése és 

játszása az órán 

internetes kutatás és 

beszámoló 

-új szavak jelentéséről, 

eredetéről, 

szinonimáiról 

-kedvenc pop dalom 

érdekes szófordulatai 

Olvasásértés 

fejlesztése: 

-ismeretlen szavak 

jelentésének  

könnyített olvasmány 

elolvasása, egyéni 

értékelése, ajánlása  

Íráskészség fejlesztése 

-angol nyelvű 

hirdetőtábla az 

osztályban az aktuális 

hírekkel/felhívásokkal 

angolul 
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-releváns digitális tartalmak 

használata, a  beszédkészség, 

szókincs és kiejtés 

továbbfejlesztése céljából; 

- mondatok összekapcsolása 

megfelelő kötőszavakkal 

 

INTERCULTURAL TOPICS 

 

-A célnyelvi kultúráról 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása informális 

kommunikációban; 

-A főbb hasonlóságok és 

különbségek ismerete és 

keresése saját anyanyelvi és a 

célnyelvi közösség szokásai, 

értékei, attitűdjei és 

meggyőződései között; 

-A célnyelvi országok 

jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban való 

tájékozottság ; 

-A célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemeket magabiztos 

használata. 

 

Célnyelvi kulturális szokások, 

jellemzők ismerete: customs 

and traditions in the different 

countries 

-Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, 

national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions 

-A célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemek alkalmazása 

-Célnyelvi kultúráról egyszerű 

információk átadása 

-Egyszerű interakció a 

célnyelvi kultúráról. 

 

Projektmunka: 

-a hagyományok 

ápolása 

Magyarországon és 

Angliában 

-Mik a legfőbb 

sportágak a két 

országban? 

Internetes kutatómunka 

-a labdajátékok eredete 

és elterjedése/változatai 

-Hollywood története és 

magyar vonatkozásai 

Prezentáció 

-karácsony ünneplése a 

világ országaiban 

 

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás tartása önállóan, 

akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően; 

- Konkrét információk 

kiszűrése nyelvi szintjének 

megfelelő szövegből, és azok 

összekapcsolása egyéb 

ismeretekkel; 

-használ célnyelvi elemek 

használata más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból 

Tanult szavak, szókapcsolatok 

használata célnyelven a 

témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő 

tartalmakból- 

Információszerzés célnyelven 

egyéb tanulásterületi 

tartalmakban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt munka (egyéni) 

-szókincsgyűjtés a 

kedvenc tantárgyam 

bemutatásához 

-egy magyar 

tudós/író/költő/történel

mi hős életének 

ismertetése 

-(Papíralapú vagy 

online) poszter vagy 

kiselőadás készítése 

bármely más 

tudásterület 

témaköreiről 

-kell-e a mindennapos 

testnevelés? 

-fontos-e a zene és a 

tánc? 



238 

 

 

CURRENT TOPICS 
 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelv használta 

aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegének 

célnyelvi megértése. 

 

 

 

 

 

 

 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra 

való alkalmazása célnyelven 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő angol nyelvű hazai 

és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása 

ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Videók megtekintése 

-hírműsorok, aktuális 

eseményekről szóló 

tudósítások, riportok 

Szerepjáték 

- interjú készítése egy 

híres emberrel (pl. 

sportolóval)  

Internetes kutatómunka 

-egy aktuális esemény 

előzményeiről, 

részletesebb 

információkról 

-szókincsfejlesztés a 

média világához  

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

-Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

- A tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveg megértése és 

értelmezése, és a szövegben 

megjelenő összefüggések 

értelmezése; 

- Írásban és szóban, tanult 

nyelvi eszközökkel vélemény 

megfogalmazása  és arról 

interakció folytatása; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás tartása önállóan, 

akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően; 

 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: basic 

objects used by everyday 

people household gadgets, 

mobile phones, computers, 

internet  

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

using technology in everyday 

life, using technology for 

studying or for work 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

internet, social networks 

-Egyszerű információ átadása a 

tudomány és technika 

tématartományban 

-Egyszerű interakció a 

tudomány és technika 

tématartományban. 

Projektmunka 

(csoportban): Milyen 

technikai újítások 

fogják segíteni a 

jövőben…. 

-a közlekedést, a 

házimunkát, az 

oktatást?, a 

kommunikációt? 

-A világ internet 

nélkül? 

Internetes kutatómunka 

és prezentáció 

-a világ legfontosabb 

találmányai 

-kommunikáció 

fejlődése az utóbbi 20 

évben 

 „Én és a telefonom”  

-a közösségi média 

előnyei és hátrányai 
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GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-Összefüggő, papíralapú vagy 

IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-Egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadás önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

-A nyelvi szintnek megfelelő 

célnyelvi tartalmakat átadása 

szóban valós nyelvi interakciók 

során; 

-Digitális eszközök és felületek  

használata a célnyelven 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

A tanult témákhoz kapcsolódó 

angol nyelvű információ 

megszerzése 

Információ megosztása angol 

nyelven. 

 

Projektmunka (egyéni 

vagy csoportos) 

Prezentáció/hangfelvéte

l/videófelvétel késztése 

különböző témákban-

Kedvenc témák 

feldolgozása 

posztereken  

-Angol nyelvű filmek, 

programok ismertetése 

összeállítás a tanulók 

írásaiból (történetek, 

versek, kutatási 

eredmények, 

beszámolók stb.) 

 

  

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 a kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 

kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  
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 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50-80 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 

 

Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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11. évfolyam 

 
Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi 

szerkezetekkel ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni 

szóban és írásban. A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással 

rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, 

nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra 

képesek. A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott 

szempontok segítenek eligazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek 

oktatása során a Nat-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a 

kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt 

fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási 

képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását 

és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során egész életükön át. 

A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok 

segítenek eligazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a 

Nat-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a 

nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás 

tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 

további tanulmányaik vagy munkájuk során egész életükön át. 

 

Óraszám: 180 óra/év, 5 óra/hét 
 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 
Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megért információkat, amelyek olyan ismert 

témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó beszédek megértése, ha 

normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 

követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 
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dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 

standard dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, 

hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, 

riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely 

külföldi utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális 

események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 
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megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 

élményeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 
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valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 

megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és 

verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegek gyors átolvasása, a lényeges részletek 

megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és 

részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 
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lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolataik és véleményük kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 
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átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 

használt kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés 

postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, 

versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

b) A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

Hi. 

Yes? 

Can I help you? 

Köszönés: Good morning / afternoon / evening  

 

Hello Mark. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Good morning / afternoon / 

evening  

Hello Alice. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 
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Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you tomorrow. 

Good night. 

Take care. 

Have a good day. 

Keep in touch. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thanks. 

OK, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

This is Mr/Mrs/Miss… 

Meet my friend, Kevin. 
Have you met Jane? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefon felvétele: Oxford, five oh two double one six four. Hello, this is Kevin Smith 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Allie Cooper speaking  

Telefonon más személy 

kérése: 

Can I speak to Mark, please? 

Could you put me through to Mrs Cooper, 

please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés: 

I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés: Give my love / regards to… I will. 

Megszólítás személyes 

levélben: 

Dear George, 

Hi Peter, 

 

Elbúcsúzás személyes 

levélben: 

Kind regards, 

Best wishes, 

Write soon, 

Love (from), 

I’m looking forward to hearing from you 

soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you feeling today? 

How are you doing? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not too bad. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I feel ill. 

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

That’s all right. 

Don’t mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. 

Please forgive me. 

I apologise. I feel/am sorry for … 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  



248 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

I congratulate you on doing it. 
Have a nice holiday. 

All the best. 

 

Cheers! 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Thank you. 

 

 

Thank you, the same to you. 

 

 

Cheers! 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad. 

I’m very happy about it. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m happy with… 

I’m quite pleased with… 

I’m satisfied. 
It’s not very good. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Is he? 

What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggodalom, félelem: What’s the matter? 

Are you afraid of what might happen? 

I’m frightened by the news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés: Are you disappointed with your exam 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I don’t think it’s good. 

I think it’s horrible. 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése:  

You’re right. 

I completely agree. 

I couldn’t agree more. 

That’s exactly what I think, 

You’ve persuaded me. 
You’re wrong. 

I am afraid I disagree/can’t agree with 

you. 

I completely disagree. 

 

Érdeklődés, tetszés, 

nemtetszés: 

Are you interested in art? 

Do you like visiting museums? 

You like tennis, don’t you? 

I’m interested in science. 

It doesn’t really interest me. 

I think it’s great. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a drink? 

I’d like to leave now. 

I’d like some beer. 

 

Képesség: 

 

Can you ride a horse? 

I just wasn’t able to do it. 

I couldn’t ride a motorbike. 

Kötelezettség: You have to switch off your mobile when 

you fly. 

When do we have to finish it? 

 

Szükségesség: Do you need to edit your friends? 

You must see a doctor. 

 

It is necessary/unnecessary to … 

 

I don’t really need to. 

You don’t need to do this, it 

isn’t necessary. 

Lehetőség: She may be late. 

He might be from Sweden. 

 

Szándék, kívánság: What do you want to do? 

Would you like to go home now? 

I’d like to see a museum 

I don’t want to go out tonight. 

Terv: Are you going to go to university? 

What are you going to do? 

I’m going to find a new job. 

I’m planning to improve my 

English. 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

 

What does he look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

Your brother looks like a 

rugby player. 

Események leírása: What happened? 

 

I was waiting to play tennis 

yesterday when my partner 

called me to say that he 
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couldn’t come because his car 

had broken down. 

Információkérés, -adás: 

 

How many goals did you score? 

When will the train leave? 

How do I get to Belleville? 

What subject did you study at university? 

Could you please tell me when the next 

train leaves? 

It was a draw. 

At eight in the evening. 

Take line 11. 

I studied French literature. 

Tudás, nemtudás: Do you know if there’s a train from here to 

Reading? 

I’m not sure about this. 

I have no idea. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság: 

Are you sure you want to go? 

Do you think Hannah knows Paris? 

I’m not sure. Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Liverpool? Yes, I have already been 

there. 
 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Could you do me a favour? 

Can you lend me two euros? 

Would you pass me the salt please? 

Could you give/lend me a hand? 

Can you recommend a good restaurant 

near here? 

Yes, of course. 

Sorry, I can’t at the moment. 

Certainly, here you are. 

Sure. No problem. 
I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t use your mobile until you get 

off the plane. 

Don’t do this. 

Thanks for reminding me. 

OK, I won’t. 

All right. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

I need help with my homework. Could you 

translate a few words for me? 

Certainly. 

Yes, of course. 

Javaslat és arra reagálás: Let’s go to the cinema tonight. 

How about having lunch in a pub? 

I’d prefer to go to the theatre. 

Good idea. 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

Yes, I’d love to. 

No, I’m afraid I can’t. 

I’m sorry, I can’t. 

Tanács és arra reagálás: What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 
 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Did you say I should take line 

11? 

Sorry, where did you say she 

lived? 

I don’t think I understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 



251 

 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

 

Elemek összekapcsolása 

Beszélgetés lezárása 

Can I ask you a few 

questions? 

Can I interrupt you for a 

second? May I say 

something? 

And then… so… 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

 
 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 
történés, létezés 
kifejezése 

Jelenidejűség present simple  
 
present simple passive 
 
 
 
 
 
present continuous 
present perfect simple 
 
present perfect passive 

Where does she usually have 
lunch and dinner? 
This film is based on a famous 
book. 
People are inspired to travel by 
films. 
It is said that the company may 
close. 
We’re having lunch in a pub today. 
They’ve visited two museums this 
week. 
The new film has just been 
released. 

Múltidejűség past simple 
 
past simple passive 
 
past continuous 
 
past perfect 
 
past perfect continuous 

How did you get home from the 
airport? 
The film was set at the beginning 
of the 20th century. 
Hundreds of people were coming 
to the show. 
He got the job as he had sent a 
very clever CV. 
We’d been flying for about two 
hours when the captain told us to 
fasten our seatbelts. 

Jövőidejűség going to 
present continuous  
future simple 
 
future passive 
 future perfect 
 
future continuous 

I’m not going to do this. 
We’re travelling to Paris 
tomorrow. 
There will be more and more 
single children. 
You’ll be picked up at the airport. 
I will have finished the article by 
Friday. 
this time next week I’ll be lying on 
the beach. 
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Birtoklás 
kifejezése 

 have 
possessive adj. 
possessive pronouns 
genitive ’s 
of 

I have two brothers and a sister. 
my, your, etc. 
the director’s secretary 
the door of the plane 
Whose bag is this? 

Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatározás  

prepositions, 
prepositional phrases, 
adverbs 
location 

under, opposite, next to, between, 
in front of, behind, inside, outside, 
above, etc. 
in the east/west, by the station, 
near the pub, along the river, etc. 

Időbeli viszonyok  
Gyakoriság 
Időpont 
Időtartam 

adverbs of time with  
how often? 
when? what time? 
how long? 

already, yet, just 
always, often, sometimes, never, 
once/twice a week, every day, etc. 
yesterday, last week, two years 
ago,  
tomorrow, next week, in 1970, in 
July, at 5 o’clock, on Monday, for a 
week, etc.  

Mennyiségi 
viszonyok 

 cardinal /ordinal 
numbers 
money 

two hundred and second 
seven hundred and fifty-five 
thousand three hundred and sixty-
six dollars 

Minőségi 
viszonyok 

 comparative sentences 
(short, long adjectives) 
 

Rio is cheaper than Helsinki. 
Wellington is less dangerous than 
Rio. 
This is the most beautiful place 
I’ve ever seen.  

Modalitás  should, can/could 
be able to, must, have 
to, need, may, might, 
used to 

You shouldn’t smoke so much.  
I couldn’t swim well when I was 9. 
She wasn’t able to finish it on 
time. 
She may have long hair, I’m not 
sure. 
We had to work hard every day. 
They used to be friends when they 
were young. 

Logikai viszonyok  linking words 
 
conditional 1 
 
conditional 1 with 
future time clause 
conditional 2 
 
 
 

’I wish’ 
conditional 3 

and, or, but, because, although, 
etc. 
that’s why 
We’ll be very surprised if they get 
married this year. 
How will you celebrate if you get 
good results? 
If you could come back in another 
life, what would you like to be? 
 

I wish you were here. 
He would never have started the 
training course if he had known it 
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was so hard. 

Függő beszéd  reported speech 
(statements, questions, 
commands, requests, 
offers, orders) 

We asked the shop assistant how 
much it was. 
She asked me to buy a newspaper 
on my way home. 

She offered to take me home. 
She told me to take him home. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

 articles, determiners, 
indefinite pronouns, 
etc. 

reflexive pronouns 
relative pronouns, 
defining and non-
defining relative clauses 
 
question tags 
indirect questions 
 
adjective order 
adverbs, adverbial 
 phrases 

a, an, the, no article 
some, any, no, none, somewhere, 
no-one, etc. 

myself, yourself, herself…etc. 
The man who lives next door has 
three awful dogs. 
Salzburg, where Mozart was born, 
gets millions of visitors every year. 
It’s cold today, isn’t it? 
Could you tell me where the bank 
is? 
She has long, fair hair. 
Ideally, we should leave at 10. 

igei vonzatok (gerunds and infinitives) Smoking is dangerous. 
He offered to give her a lift. 

képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), 
adjective suffixes (dangerous, 
professional, hopeful) noun suffixes 
(teacher, bakery, difference) 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 14 

Holidays, travelling, tourism  12 

Public matters, entertainment  12 

English and language learning  14 

Science and technology, Communication  12 

Environment and nature  14 

Intercultural topics  14 

Cross-curricular topics and activities  14 

Current topics 14 

People and society 11 

Financial matters 12 

Carreer and employment 12 

Gaining and sharing knowledge 13 
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Final exam preparation 12 

Összes óraszám: 180 

 
 

 

A témakör tartalma Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

Tevékenységek 

PERSONAL TOPICS: FAMILY REALTIONS, LIFESTYLE 

-beszámol saját élményen, 

tapasztalaton alapuló, vagy 

elképzelt személyes 

eseményről  

-a tanult nyelvi elemek 

segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában és 

számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is 

-megérti és értelmezi a 

tématartományhoz 

kapcsolódó hangzó szöveget 

-értelmezi az összefüggéseket 

-megért autentikus 

szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

-megérti a részleteket 

hosszabb, összetettebb, írott 

szövegekben; 

-társalgást kezdeményez, a 

megértést fenntartja, és 

szükség esetén lezárja azt a 

személyes tématartományon 

belül  

-érzelmeit és véleményét 

szóban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

-érzelmeit és véleményét 

írásban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

-a nyelvi funkciókat és nyelvi 

eszköztárát életkorának 

megfelelő élethelyzetekben 

alkalmazza 

-mondanivalóját kifejezi 

ismerős helyzetekben, 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family 

relations, different 

generations within the family, 

love and marriage, friends, 

famous people, role models, 

healthcare personnel 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

immediate and wider 

environment, workplace, 

healthcare facilities, places 

to spend freetime 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

parts of the house/flat, 

furnishings, appliances, basic 

objects used for treating 

illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays, school and family 

celebrations, sports, sport 

events, illnesses 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

daily routine, habits, healthy 

eating, eating in different 

places (home, canteen, 

restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, 

household duties, doing 

chores, doing the garden and 

Internetes kutatás: 

-A családok szerepe a 

különböző társadalmakban 

(dinasztiák, klánok stb…) 

-Milyenek voltak a családok 

Magyarországon 100 évvel 

ezelőtt? 

-Férfi és női szerepek a 

családon belül 

-A nők szerepének változásai 

az évszázadok folyamán 

-Az orvoslás lehetőségei a 

régmúltban és ma, az 

orvostudomány fejlődése 

Szerepjáték:  

-orvosi ellátás igénybevétele 

-ajándékba kapott 

ruhanemű/könyv/telefon 

visszacserélése 

Önálló szövegalkotás 

-életem 15 év múlva  

-híres személyiségek, mint 

példaképek 
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különféle nyelvi eszközök 

használatával; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

képes szöveget alkotni 

szóban és írásban; 

-szükség esetén kis 

mértékben eltér az előre 

elgondoltaktól és 

mondandóját a 

beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja 

- beszéd- és írásprodukcióját 

tudatosan megtervezi, 

hiányosságait igyekszik 

kompenzálni önállóan vagy 

külső segítséggel 

-szóban és írásban, valós 

nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, valamint 

változatos szókinccsel vesz 

részt a személyes 

tématartományban és az 

idetartozó érettségi 

témákban. 

taking care of everyday 

responsibilites  

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

extended family, welfare, 

social relations, clothes and 

fashion, life stages, 

relationships, future plans, 

common illnesses/injuries, 

healthcare (traditional 

treatments, home remedies), 

positive and negative 

characteristics, personal 

success and failure, future 

plans 

-Személyes élethez tartozó 

információk átadása 

-Folyékony interakció a 

személyes 

tématartományban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLIDAY, TRAVELLING, TOURISM 

-összefüggően, beszél a 

nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és 

az idevágó érettségi 

témákban, 

-szóbeli prezentációt tart 

önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi 

témakörök közül szabadon 

választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

kooperatív munkaformában; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó hangzó 

szövegekben; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: tourists, tour 

guides, public service 

personnel 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: types of 

accommodation, 

destinations, sights, places 

of interests, public service 

offices 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, 

means of transport, objects 

used while travelling, forms,  

A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

Szerepjáték  

-telefonos érdeklődés és 

szállásfoglalás a nyaralásra 

Projektmunka kooperatív 

munkaformában 

-prospektus összeállítása a 

lakóhely nevezetességeiről  

-plakátkészítés a saját és egy 

választott ország kulturális 

különbségeiről 

-Egy dokumentumfilm 

megtekintése egy célnyelvi 

ország nevezetességeiről 

Önálló szövegalkotás 

-a turizmus pozitív és negatív 

hatásai 
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kapcsolódó írott 

szövegekben; 

-véleményét szóban 

változatos nyelvi 

eszközökkel megfogalmazza 

és arról interakciót folytat; 

-véleményét írásban 

változatos nyelvi 

eszközökkel megfogalmazza 

és arról interakciót folytat. 

 

 

célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, 

festivalS 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, 

sightseeing, guided tours  

 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: self-organized 

and package holidays, 

cultural differences, effect of 

tourism on people and 

economy, new areas in 

tourism: wellness, language 

learning 

Folyékony interakció a 

nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományban. 

PUBLIC MATTERS, ENTERTAINMENT 

-beszámol közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő 

jellemzésével; 

-a tanult nyelvi elemek 

segítségével megérti a 

tématartományhoz tartozó 

hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában 

-megérti 

hangzószövegekben a 

beszélők véleményét  

-megért szokványos 

tempóban folyó, 

környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

-megérti a legtöbb televíziós 

hírműsort; 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: members of the 

public sector and civil 

service  

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: cultural 

institutions, public offices, 

restaurants, hotels, national 

and international 

attractions/sights, city 

life/country life  

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

Internetes kutatómunka 

-kulturális események és 

szórakozási lehetőségek egy 

kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi 

városban 

-egy híres művész, író vagy 

költő munkásságának 

bemutatása 

 

Szerepjáték 

-útbaigazítás kérése és adása 

-Kidobhatjuk már a papír 

térképeket? 

-Az e-könyvek előnyei és 

hátrányai  
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-megérti az összefüggéseket 

a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő írott 

szövegekben; 

-társalgást kezdeményez, a 

megértést fenntartja, és 

szükség esetén lezárja azt 

szórakozás, illetve 

információszerzés, -csere 

céljából 

-a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót 

folytat, felhasználva 

általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit; 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ a 

célnyelven ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében él a valós 

nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében alkalmazza a 

tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket. 

 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: administration, 

services, giving directions, 

giving information, 

presenting sights 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, 

services 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

alkalmazása: free time 

activities, hobbies, arts and 

cultural events, concerts, 

films, books, computer 

games, sports, applications, 

media 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő angol 

nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

-A közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása 

-A természeteshez közelítő 

interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

tématartományban. 

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

-tudatosan használja a 

nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

-használja az ön-, tanári, 

vagy társai értékelését 

nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

-társaival kooperatív 

munkaformákban is 

törekszik a célnyelvi 

kommunikációra; 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: language skills, 

language learning 

strategies, languages, 

accents and dialects, 

autonomous learning 

-A célnyelvre jellemző 

standardnak megfelelő 

kiejtés használata az ismert 

nyelvi elemekben 

-Nyelvtanulási és 

Egyéni projekt 

-1-2 könnyített olvasmány 

elolvasása, olvasónapló írása 

 

Csoportmunka 

-szótári ismeretek alapján 

idegen nyelvi szócikkelyek 

írása 

-szófelhők készítése az 

érettségi témakörökhöz 

Önálló szövegalkotás 

-internetes szótárt vagy 

papíralapút érdemes használni? 
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-törekszik releváns digitális 

tartalmak használatára 

beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének 

továbbfejlesztése céljából; 

-a legfontosabb jelenkori 

témákban a 

szövegösszefüggés alapján 

kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondat 

jelentését; 

-a szövegek létrehozásához 

hatékonyan használ 

nyomtatott vagy digitális 

segédeszközt, szótárt; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

folytat célnyelvi interakciót 

az ismert nyelvi eszközök 

segítségével; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

alkalmazza az ismert 

témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket. 

- alkalmazza a célnyelvi 

normához illeszkedő, 

természeteshez közelítő 

kiejtést, és beszédtempót 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 

-alkalmazza a tanult 

nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat; 

-elolvas és értelmez nyelvi 

szintjének megfelelő 

irodalmi szövegeket; 

-nyelvi haladását fel tudja 

mérni és ezt fejlődése 

szolgálatába állítja; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében használja a 

tanórán kívüli nyelvtanulási 

és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

 

nyelvhasználati stratégiák 

tudatos és hatékony 

alkalmazása. 

 

prezentáció készítése és 

bemutatása a külföldi 

nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 
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-összefüggően beszél a 

tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó 

alapvető témákban; 

-összefüggő szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket a tudomány 

és technika 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

hangzó szövegekben; 

-megérti az összefüggéseket 

az ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, írott 

szövegekben; 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, 

engineers, people working 

for scientific and 

technological development 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects 

used by everyday 

people/scientists/IT 

professionals, (parts of) IT 

gadgets  

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: exhibitions 

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: using technology 

in everyday life, using 

technology for studying or 

for work, major innovations 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: internet, 

dangers of the internet, 

social networks, research, 

inventions 

-A tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása 

Internetes kutatómunka 

-találmányok 

-a jövő technikái 

 Project kooperatív 

munkaformában 

-Az autó/repülő története – kik 

voltak a feltalálók? 

-A jogosítvány megszerzése, az 

autó részei  

-Mit fog tudni a következő 

telefonom? 

 

Önálló szövegalkotás 

 

-az internet pozitív és negatív 

oldalai  

-Lesz-e az unokámnak 

telefonja? 

 

ENVIRONMENT AND NATURE 

-beszámol akár az 

érdeklődési körén túlmutató 

környezeti eseményről a 

cselekmény, a körülmények, 

az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, 

részletes és világos 

jellemzésével; 

-a tanult nyelvi elemek 

segítségével megérti a 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants, 

environmental protection 

personnel  

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature, home, 

city/town/village/countryside, 

Kiselőadás angol nyelven IKT 

eszközök segítségével 

Természeti kincsek 

Magyarországon 

Mindennapi természetvédelem 

Csoportos projektmunka  

A hulladékújrahasznosítás 

lehetőségei  
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hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában 

számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban 

is; 

-megérti, értelmezi és 

összefoglalja az 

összetettebb, a 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

-megért szokványos 

tempóban folyó, 

környezettel kapcsolatos 

autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

-megérti és értelmezi a 

részleteket hosszabb, 

összetettebb, akár elvontabb 

témájú írott szövegekben; 

-társalgást kezdeményez, a 

megértést fenntartja, 

törekszik mások bevonására, 

és szükség esetén lezárja azt 

a környezeti 

tématartományon belül, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

-szükség esetén eltér az 

előre elgondoltaktól és 

mondandóját a beszéd 

partnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

-beszéd- és írásprodukcióját 

tudatosan megtervezi, 

hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

-érzelmeit, véleményét 

változatos nyelvi 

eszközökkel szóban és 

írásban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

-digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is 

megfelelő nyelvi 

geographical places, 

continents, space, the Earth 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters, nature 

protection campaigns  

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal 

protection, keeping pets, 

saving natural resources, 

volunteering 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural phenomena, 

maintaining the environment, 

sustainability, weather and 

climate, seasons, recycling 

and reusing 

-Környezetünkhöz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

-A természeteshez közelítő, 

akár anyanyelvűekkel 

folytatott interakció a 

környezeti 

tématartományban. 

 

Kutatómunka az interneten 

-alternatív energiaforrások 

-globális felmelegedés 

-a föld belső szerkezete, lemez 

eltolódások, vulkánok, 

cunamik  
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eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

-szóban és írásban, valós 

nyelvi interakciók során jó 

nyelvhelyességgel, 

megfelelő szókinccsel, a 

természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a 

környezeti 

tématartományban és az 

idetartozó érettségi 

témákban;- 

összefüggő, folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti, értelmezi és 

összefoglalja az 

összetettebb, a 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

-véleményét szóban és 

írásban változatos nyelvi 

eszközökkel megfogalmazza 

és arról interakciót folytat; 

-projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével. 

INTERCULTURAL TOPICS 

-alkalmazza a célnyelvi 

kultúráról megszerzett 

ismereteit informális és akár 

formális 

kommunikációjában; 

részben ismeri a célnyelvi 

országok történelmének és 

Célnyelvi kulturális 

szokások, jellemzők 

ismerete: customs and 

traditions 

-Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, 

Projektmunka  

-hagyományok és szokások 

egy célnyelvi országban  

-Mely országokban van 

magyar nyelvű lakosság, 

milyen számban 

-Miért vált az angol 
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jelenének legfontosabb 

vonásait; 

-interkulturális ismeretei 

segítségével megfelelő 

kommunikációt folytat 

írásban és szóban; 

-interkulturális tudatosságára 

építve felismeri a célnyelvi 

és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, 

-részben tájékozott a 

célnyelvi országok 

jellemzőiben és kulturális 

sajátosságaiban; 

 

traditions, typical 

landmarks, national sports, 

cuisine, local language, 

tourist attractions, arts, 

history, literature 

-Célnyelvi országok 

történelmi jellemzőinek 

ismerete 

-Hazánk legfontosabb 

történelmi eseményeinek, 

személyeinek ismerete 

célnyelven  

-Célnyelvi kultúráról 

információk átadása 

-Hazánk országismereti 

jellemzőiről információk 

átadása 

-Interakció a célnyelvi és 

hazai kultúráról, 

országismereti jellemzőkről. 

világnyelvvé? 

internetes kutatómunka  

-egy célnyelvi ország 

gasztronómiája  

-magyar receptek angol 

interpretálása 

-Milyen más nyelvek 

találhatók az Egyesült 

Királyságban? 

Egy angol történelmi film 

megtekintése  

 

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

- papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően; 

-ismer más tantárgyi 

tartalmakat, 

részinformációkat 

célnyelven; 

-használ célnyelvi elemeket 

más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

 

 

 

-Tanult szavak, 

szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

tartalmakból 

 

-Információszerzés 

célnyelven egyéb 

tanulásterületi tartalmakban. 

 

Egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz 

választott tantárgyam 

(tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadás 

készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

CURRENT TOPICS 

-használja a célnyelvet 

aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

-Életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre 

Pármunka  

-célnyelvi sajtótermékek 

felkutatása  

-angol sajtótermékek fajtái 
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-felhasználja a célnyelvű, 

legfőbb hazai és nemzetközi 

híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra. 

 

vonatkozó szókincs 

megértése célnyelven. 

 

-Életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események 

tájékozódásra való 

alkalmazása célnyelven. 

-Életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

angol nyelvű hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása 

ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

-angol újságcikkek 

stílusának megismerése  

-aktuális hírek olvasása 

-az olvasott cikk tartalmának 

ismertetése,  

Osztálymunka 

-angol nyelvű híradó 

rendszeres nézése 

 

PEOPLE AND SOCIETY 

-összefüggően beszél az 

ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és 

az idevágó érettségi 

témákban; 

-összefüggő, szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket az ember és 

társadalom 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

hangzó, valamint írott 

szövegekben 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-véleményét szóban, 

felkészülést követően, a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of 

the society (teenagers, 

adults, the elderly), the 

public, authorities, people 

working in services    

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public 

places, public offices 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and 

clothes items 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, 

national and international 

events and holidays  

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: shopping, using 

Egyéni projekt 

-hagyományos és jelenlegi 

férfi/női társadalmi szerepek 

-önkéntesség, társadalmi 

munka, társadalmi 

szerepvállalás 

Szerepjáték:  

-szolgáltatások 

igénybevétele 

Önálló szövegalkotás: 

  

-Megfigyeléseim a 

generációk közti 

különbségekről 

-korunk függőségei (pl: 

vásárlás, játék, telefon) 

-megszüntethetőek-e a 

társadalmi különbségek? 
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public services, everyday 

tasks and chores, taking part 

in the life of a community, 

volunteering, community 

service 

-A témakörre jellemző 

problémák megnevezése 

célnyelven: drug addict, 

computer nerd, workaholic 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: basic gender 

roles, tolerance, friendships, 

relationships, appearance 

and personality, differences 

between individuals, 

relationship between 

generations, crime and 

punishment 

-Az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása. 

-A természeteshez közelítő 

interakció az ember és 

társadalom 

tématartományban. 

FINANCIAL MATTERS 

-összefüggően beszél a 

pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és 

az idevágó érettségi 

témákban; 

-összefüggő szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket a pénzügyek 

és gazdaság 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, írott 

szövegekben; 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és arról 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: employers, 

employees, white and blue 

collar workers 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: public service 

offices  

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: money, 

currencies, bank forms, 

advertisements, commercials  

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

Szerepjáték  

-reklamáció online vásárolt 

termékkel kapcsolatban  

-valutaváltás nyaralás előtt 

 

eszmecsere 

-spórolás-költekezés 

-a jövedelem értelmes 

beosztása 
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interakciót folytat; 

-véleményét szóban, 

felkészülést követően, a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

célnyelven: saving, spending 

and wasting money, 

banking, online shopping, 

exchanging currencies 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: family budget, 

saving, spending and 

wasting money 

-A pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása 

-A természeteshez közelítő 

interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

 

CAREER AND EMLPOYMENT 

-összefüggően beszél a 

karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és 

az idevágó érettségi 

témákban; 

-összefüggő szóbeli 

prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket a karrier és 

munkavállalás 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, 

hangzó szövegekben; 

-megérti az összefüggéseket 

és a részleteket a karrier és 

munkavállalás 

tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, írott 

szövegekben; 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

-véleményét szóban, 

felkészülést követően, a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: professionals, 

employers, employees, 

colleagues  

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: workplaces, 

offices  

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: objects used in 

different jobs 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: job interviews, 

meetings  

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: planning, life 

long learning, applying for a 

job 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: choosing a 

Önálló szövegalkotás  

-jelentkezés álláshirdetésre 

Szerepjáték  

-Állásinterjú 

Olvasott szövegértés 

fejlesztése 

-Álláshirdetések böngészése 

-Munkaköri leírás 

értelmezése 

Csoportos projektmunka  

-Közkedvelt szakmák 

bemutatása 
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interakciót folytat. 

 

 

career, summer jobs, 

working hours, part time 

jobs, unemployment, team 

work, individual tasks, 

cooperation, critical 

thinking, mobility, CV 

-A karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása 

-A természeteshez közelítő 

interakció a karrier és 

munkavállalás 

tématartományban. 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-összetettebb információkat 

ad át és cserél; 

-egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-

eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

-szóban ad át nyelvi 

szintjének megfelelő 

célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

-környezetének kulturális 

értékeit célnyelven közvetíti; 

-írott szöveget igénylő 

projektmunkát készít 

olvasóközönségnek; 

-célzottan keresi az 

érdeklődésének megfelelő 

autentikus szövegeket 

tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ a 

célnyelven ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében használja a 

tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében él a valós 

nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

-használ célnyelvi 

-Angol nyelvű információ 

megszerzése 

-Információ megosztása 

angol nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus 

anyagok felhasználása 

ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

Prezentáció, hangfelvétel, 

video felvétel késztése 

bármely témában. 
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tartalmakat ismeretszerzésre;  

-használ célnyelvi 

tartalmakat 

tudásmegosztásra; 

-használ ismeretterjesztő 

anyagokat nyelvtudása 

fejlesztésére. 

FINAL EXAM PREPARATION 

-a tématartományhoz 

kapcsolódó kép alapján 

kifejti gondolatait, 

véleményét és érzéseit; 

-a megfelelő szövegtípusok 

jellegzetességeit követi; 

-megold írásbeli feladatokat 

szövegszinten; 

-megérti az ismeretlen 

nyelvi elemeket is 

tartalmazó hangzó szöveg 

lényegi tartalmát; 

 

-informális és életkorának 

megfelelő formális írásos 

üzeneteket ír, digitális 

felületen is; 

-szóbeli és írásbeli közlései 

során változatos nyelvi 

struktúrákat használ; 

 

-Középszintű nyelvi 

érettségi feladatok 

megoldása. 

-A szóbeli érettségi 

témaköreinek gyakorlása és 

egyéni szempontokból 

történő átgondolása. 

-A folyamatos beszéd és 

gondolat kifejtés gyakorlása. 

 

-Az emelt szintű érettségire 

készülők differenciált 

segítése. 

-Vizsgafeladatok gyakorlása. 

-Vizsgaszituációk 

gyakorlása. 

-Szókincsfejlesztés az 

érettségi témakörökben. 

-Vélemény összefüggő 

kifejtése érettségihez 

kapcsolódó témakörökben. 

 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül 

megérteni. 
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Beszédkészség 

A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven 

összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség 

nélkül megérteni. 

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő 

nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett 

szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni. 

 

 

Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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12. évfolyam 

 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik 

szerint a középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő 

kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával 

és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 

 

Tartalom 

Óraszám: 155 óra/év, 5 óra/hét 

 
Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 minusz, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, 

amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az 

iskola, a szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak.  
Használ hagyományos és digitális alapú nyelvtanulási forrásokat és 

eszközöket. 

Alkalmazza nyelvtudását kommunikációra, közvetítésre, szórakozásra, 

ismeretszerzésre hagyományos és digitális csatornákon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek 

megértése, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül 

beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 

követése. 
Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán 

kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 
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A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 

standard dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, 

hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, 

riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1minusz, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely 

külföldi utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális 

események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 
Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folythasson. Interkulturális tudatosságára építve felismerje a 

célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé váljon. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tudjon venni célnyelvű oktatási és szabadidős 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, 

érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított 

tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is 

tudja alkalmazni.  

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 



271 

 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 
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Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1 minusz, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 

élményeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 
Az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

is támogatja mondanivalóját 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 

megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és 

verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 
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rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1minusz, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek 

megtalálása. 
A szövegkörnyezet alapján kikövetkeztetni a szövegben előforduló ismeretlen 

szavak jelentését. 

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát. 

Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és 

részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 
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Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 minusz, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni 

ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában. 

Az adott műfaj hagyományainak követése, valamint alkalmazza a 

formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat, digitális felületen 

is. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 

használt kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
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Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés 

postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, 

versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és 

természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű 

beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való megismerkedés a célnyelven, 

mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő 

beszélgetésre, gondolkodásra, amelyben a munkavállalói kompetencia 

megalapozását is elvégezzük. 

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző 

témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális 

témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 

előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és 

követelményeinek. 

 
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 
a)  Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 Kezdeményezés és válasz 
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Köszönés, megszólítás, 

elköszönés 

 

 

 

 

 

 

 

Excuse me. 

Sorry to disturb you. 

How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

 

Hello Martin. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch. 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Jane. 

Fine, thanks. And how about 

you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice sleep. 

Thanks. Bye! 

I will. Bye. 

Thanks. 

I will. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… This is… 

Have you met Jane? 

How do you do?  

Hello. 

Hi! 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Üdvözletküldés Give my love / regards to… 

Greetings to the family. 

I will. 

Megszólítás személyes és 

hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Dear John, 

 

Elbúcsúzás személyes és 

hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I’m looking / I look forward to hearing from 

you soon. 

Kind regards, 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások hogyléte 

felől és arra reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

 

 

What’s the matter? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I’m suffering from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

That’s all right. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 
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Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great!  / Fantastic. / Terrific. 

I’m so glad / very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála I’m very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? 

 

 

Do you regret going to live in the country? 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are 

difficult for her. 

If only I hadn’t changed my 

flat. 

I don’t regret it. 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

What are your hopes for the new year? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to join 

us for the trip. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might happen? 

I’m worried about the news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your exam 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és arra 

reagálás 

What do you think? 

What do you think of it?  

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fair. 

I think it’s horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t do it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was right. 

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 



278 

 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have done it like that.  

 

I don’t think it’s my fault. 

 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

I wonder why they are so reluctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She 

must be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I’m unable to ride a horse. 

Értékítélet What’s your reaction to the news? That’s good / not bad / terrible.  

It’s too… 

It’s not… enough. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather stay at home? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, 

közömbösség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It’s quite light and it’s used for 

cooking. 

The girl with the blue umbrella 

over there is my sister. 

The bag lying on the floor isn’t 

yours, is it? 

Események leírása What happened? 

 

The fireman crawled along the 

arm of the crane and carefully 

put a safety harness on the girl. 

Információkérés, -adás 

 

When will the plane leave? 

How long does it take to get there? 

What do I need to register? 

At 7.30. 

It’s 2 hours and 20 minutes. 

 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come any earlier. I 

suppose we’ll arrive a bit late. 
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Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

 

She was crying because she’d been reading a 

very sad book. 

Well, simply because she 

hadn’t read my email in time. 

He didn’t give way; this is how 

it happened. 

Statisztikai adatok 

elemzése grafikon, 

diagramm segítségével 

Judging from the examples …, The diagram 

proves that … 

 

Now this all shows a much 

clearer picture. 

Konklúzió levonása The point I’m trying to make is …, All in all 

it shows … 

That must be the solution to our 

dilemma. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

Can you tell me the way to …? 

We took a taxi so as not to arrive late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make the trip safer. 

Take the first street on the left. 

Emlékezés, nem emlékezés Do you remember meeting her? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember when we first 

met. 

I’ve forgotten to lock it. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés Jane, could you do me a great favour? 

Could you lend me your bike for tomorrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’m going to the shops. Shall I bring you 

something? 

I’ll do the washing up for you if 

you like. 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we take a taxi to the station? 

Let’s go to the beach tomorrow. 

Good idea. 

I’d rather not. 

Reklamálás, panasz I’d like to make a complaint about…, I’d 

like to return this …, It doesn’t fit. It’s 

not my size. It won’t work properly. Can 

I have a refund? 

 

I’m sorry I will… 

You are right I will sort the 

problem out for you. 

Of course we will do our best to 

solve this problem. 

Szükségesség kifejezése It is necessary/unnecessary to … That sounds logical. 

Tanácskérés, tanácsadás What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés What time did you say they 

were to arrive? 
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Párbeszéd strukturálása Beszélgetés kezdése 

 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

Listen, I have a little problem. 

I’ll tell you what; I’ve just had 

an idea. 

The first thing I would suggest 

is… Then we could… 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

 

Befejezési szándék jelzése 

 

 

A partner mondanivalójának követése 

Can I join in? 

Can I interrupt you for a 

second? May I say 

something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I was 

going to say… 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

Do go on. 

Don’t let me interrupt you. 

Saját szöveg strukturálása Példák megnevezése 

Témaváltás 

 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Talking of films, I would… 

But there’s also another thing… 

Going back to the subject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

Doctors don’t agree how we can 

reduce our levels of stress. 

I’m not feeling well today. 

I’ve read at least three books so far 

this month. 

Have you ever had an operation? 

I haven’t been sleeping well 

recently. 

Múltidejűség past simple 

 

past continuous 

 

past perfect 

 

past perfect continuous 

She was ill, but she didn’t see a 

doctor. 

What were you and Sarah talking 

about?  

She said the flight had been fine 

until the plane hit some turbulence. 

I had been learning English for 

two years before I passed my 

exam. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Jövőidejűség    

 

 

 

            

 

A jövőidejűség 

kifejezése múltban 

going to  

 

future simple 

future continuous 

future perfect 

 

’was/were going to’, 

’was/were about to’, 

’was/were to have’  

Look at those clouds, it’s going to 

rain. 

I don’t think he’ll do it. 

This time next week I’ll be lying 

on the beach. 

I’ll have finished the article by 

Friday, so I’ll email it to you then. 

I was going to help her. I was 

about to leave. 
 

Műveltetés 

 

have/get sg done I’m getting my car washed this 

afternoon. 

 Érzékeléssel 

kapcsolatos igék 

look, feel, smell, sond, 

taste 

These jeans don’t feel comfortable. 

 igenevek gerunds 

infinitives 

I enjoy listening to music. 

Remember to lock the door. 

Birtoklás kifejezése  Have, possessive adj. 

possesive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

She’s had her car for two years. 

mine, yours, etc. 

the doctor’s prescription 

the bumper of the car 

Whose seat is this? 

Who does this ticket belong to? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

picture location 

geographical location 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above, at the top/ bottom, 

along the river, through the forest, 

past the church, etc. 

Időbeli viszonyok  

 

Gyakoriság 

 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect 

how often? 

 

when? what time? 

how long? 

 

While 

already, yet, just, so far, recently, 

lately, etc. 

always, often, sometimes, never, 

once a week, occasionally, etc. 

I slept four hours last night. 

I was sleeping at 2 at night. 

He’s been sleeping for four hours. 

She was watching TV while we 

were working. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 plurals, countables, 

uncountables, numbers, 

pronouns, etc. 

traffic, furniture, clothes, news, 

information, luggage, etc. 

all, every, both, etc. 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

irregular adjectives 

too / enough 

like (preposition) 

She’s better at maths than physics. 

This story is the most interesting of 

all. 

This picture is too old, just like the 

other. 



282 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Modalitás  should, can, must, may, 

might, need, have to, used 

to, etc. 

 

 

 

 

get used to 

 

modals + perfect 

infinitive 

 

 

passive modals 

You should ask the teacher. 

You should have told me earlier 

that she was coming. 

They must be at home, there’s a 

light in the window. 

I used to drink five cups of coffee a 

day, but now I only drink tea. 

I can’t get used to working at night. 

 

They can’t have gone to bed yet, 

it’s only 10 o’clock.. 

I must have passed the exam, I’m 

sure I got all the answers right. 

Your wallet might have been stolen 

when you were getting off the 

train. 

Logikai viszonyok  linking words 

 

 

 

conditional 1 

 

conditional 1 with future 

time clauses 

conditional 2 

 

conditional 3 

structures after wish 

clauses of contrast and 

purpose 

and, or, but, because, although, 

that’s why, in case, etc. 

Take your umbrella in case I rains. 

If you want to be fit, you have to 

do exercise every day. 

I’ll be ready as soon as I’ve had a 

shower. 

If I were you, I wouldn’t buy that 

old car. 

He would have died if he hadn’t 

been wearing a helmet. 

I wish I was taller. 

Despite his age, he’s still very 

active. 

I went to the bank to talk to my 

bank manager. 

Függő beszéd  reported speech 

 

reporting verbs 

Did she say she was joining us for 

dinner? 

I apologized for being so late. 

Közvetett kérdések  indirect questions Could you tell me what the time 

is, please? 

Inverzió  inversion Not only did they listen to me, 

they also followed my orders. 

Never have I seen such a 

beautiful landscape. 

Képzők  noun, adjective, verb – 

prefixes, suffixes 

negative prefixes (uneducated, 

impolite), adjective suffixes 

(dangerous, professional, hopeful) 

noun suffixes (teacher, bakery, 

difference)  

 

Visszaható 

névmások 

 reflexive pronouns myself, yourself, herself… 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, 

quantifiers, etc. 

 

 

 

relative clauses (defining) 

 

relative clauses (non-

defining) 

 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, somewhere, 

no-one, all, every, each, both, etc. 

Everything is made up of atoms. 

Both insects and spiders are 

invertebrates. 

She’s the woman who/that lives 

next door. 

Adriana hasn’t come to class for 

two weeks, which is a bit worrying. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
Témakör: Óraszám: 

Personal topics: family relations, lifestyle  7 

Environment and nature 15 

Holidays, travelling, tourism 9 

Public matters, entertainment 10 

English and language learning 7 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 6 

Current topics 9 

Science and technology, Communication 11 

People and society 9 

Financial matters 12 

Carreer and employment 10 

Gaining and sharing knowledge 10 

Final exam preparation 30 

Összesen: 155 

 

A témakör tartalma, 

tanulási eredmények 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-összetettebb 

információkat ad át és 

cserél; 

 -összefüggő, 

papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunkát 

készít önállóan vagy 

kooperatív 

munkaformában; 

 -egyénileg vagy 

kooperáció során 

létrehozott 

projektmunkával 

 Angol nyelvű, akár elvontabb 

tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ 

megosztása angol nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus 

anyagok felhasználása 

ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

 Prezentáció, hangfelvétel, video 

felvételkésztése bármely 

témában 

idegen nyelvű szócikk/blog írása 

megadott témában, kutatómunka 

alapján 
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kapcsolatos 

kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-

eszközök 

segítségével, 

felkészülést követően; 

 -szóban ad át nyelvi 

szintjének megfelelő 

célnyelvi tartalmakat 

valós nyelvi 

interakciók során; 

 -környezetének 

kulturális értékeit 

célnyelven közvetíti; 

 -összefoglal és 

lejegyzetel, írásban 

közvetít rövid olvasott 

vagy hallott 

szövegeket; 

 -írott szöveget igénylő 

projektmunkát készít 

olvasóközönségnek; 

 -írásban közvetít 

célnyelvi tartalmakat 

valós nyelvi 

interakciót igénylő 

helyzetekben; 

 -célzottan keresi az 

érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegeket tanórán 

kívül is, 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 -digitális eszközöket 

és felületeket is 

használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 -nyelvtanulási céljai 

érdekében használja a 

tanórán kívüli 

nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

 -nyelvtanulási céljai 

érdekében él a valós 

nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

 -használ célnyelvi 

tartalmakat 
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ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra;  

 használ 

ismeretterjesztő 

anyagokat 

nyelvtudása 

fejlesztésére. 

  

 

FINANCIAL MATTERS 

 -összefüggően, 

világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél a 

pénzügyek és 

gazdaság 

tématartományhoz 

tartozó és az idevágó 

érettségi témákban, 

akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 -összefüggő, 

folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart 

önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi 

témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-

eszközökkel 

támogatva 

mondanivalóját; 

 -papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunkát 

készít önállóan vagy 

kooperatív 

munkaformában; 

 -megérti és értelmezi 

az összefüggéseket és 

a részleteket a 

pénzügyek és 

gazdaság 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő, akár 

autentikus hangzó 

szövegekben; 

 -megérti és értelmezi 

az összefüggéseket és 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tárgyakra, tevékenységekre 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar 

workers, public service offices, 

money, currencies, bank forms, 

advertisements, commercials, 

saving, spending and wasting 

money, banking, online 

shopping, exchanging currencies. 

 

Egyéni projekt 

 a pénz kialakulása, története 

 az első bankok 

— Szerepjáték  

 banki ügyintézés  

         számlanyitás 

    reklamáció online vásárolt 

termékkel kapcsolatban  

 valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

 spórolás-költekezés 

 a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, 

újságcikk) 

 hitelek, állami támogatások 

 a tőzsde története, működése 
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a részleteket a 

pénzügyek és 

gazdaság 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő, akár 

autentikus írott 

szövegekben; 

 -véleményét írásban 

és szóban 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat. 

PEOPLE AND SOCIETY 

-összefüggően, 

világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél az 

ember és társadalom 

tématartományhoz 

tartozó és az idevágó 

érettségi témákban, 

akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

-összefüggő, 

folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart 

önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi 

témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-

eszközökkel 

támogatva 

mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunkát 

készít önállóan, vagy 

kooperatív 

munkaformában; 

-megérti és értelmezi 

az összefüggéseket és 

a részleteket az ember 

és társadalom 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő, akár 

autentikus hangzó 

szövegekben; 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tárgyakra, eseményekre, 

tevékenységekre, problémákra, 

fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: family, 

friends, acquaintances, members 

of the society (teenagers, adults, 

the elderly), the public, 

authorities, people working in 

services, towns, villages, 

countryside, home, public places, 

public offices, objects used in 

everyday life, fashion and clothes 

items, holidays, family events 

and celebrations, national and 

international events and holidays, 

shopping, using public services, 

everyday tasks and chores, taking 

part in the life of a community, 

volunteering, community service, 

drug addict, computer nerd, 

workaholic, basic gender roles, 

tolerance, friendships, 

relationships, appearance and 

personality, differences between 

individuals, relationship between 

generations, crime and 

punishment 

-Az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

-A természeteshez közelítő, akár 

anyanyelvűekkel folytatott 

— Egyéni projekt 

 különböző társadalmi 

berendezkedések a 

történelem folyamán 

   hagyományos és jelenlegi 

férfi/női társadalmi szerepek 

 önkéntesség, társadalmi munka, 

társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

 szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás: 

  

 Megfigyeléseim a generációk 

közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

 korunk függőségei (pl: vásárlás, 

játék, telefon) 

 megszüntethetőek-e a társadalmi 

különbségek? 

 megszüntethetőek-e az 

előítéletek?  
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-megérti és értelmezi 

az összefüggéseket és 

a részleteket az ember 

és társadalom 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő, akár 

autentikus írott 

szövegekben; 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat; 

-véleményét szóban, 

felkészülés nélkül, a 

tanult nyelvi 

eszközökkel 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat. 

 

interakció az ember és 

társadalom tématartományban. 

 

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

-tudatosan használja a 

nyelvtanulási és 

nyelvhasználati 

stratégiákat 

nyelvtudása 

fenntartására és 

fejlesztésére; 

-hiányosságait, hibáit 

felismeri, azokat 

egyre hatékonyabban 

kompenzálja, javítja a 

tanult stratégiák 

felhasználásával; 

-céljai eléréséhez 

önszabályozóan is 

dolgozik; 

-használ önértékelési 

módokat nyelvtudása 

felmérésére; 

-használja az ön-, 

tanári, vagy társai 

értékelését 

nyelvtudása 

fenntartására és 

fejlesztésére; 

-társaival a kooperatív 

munkaformákban és a 

projektfeladatok 

A témakörre jellemző fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: language skills, 

language learning strategies, 

languages, accents and dialects, 

autonomous learning 

-A célnyelvre jellemző 

standardnak megfelelő kiejtés 

használata az ismert nyelvi 

elemekben 

-A legfőbb célnyelvi dialektusok 

felismerése 

-Nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiák tudatos és hatékony 

alkalmazása. 

 

Egyéni projekt 

 2-3 könnyített olvasmány 

elolvasása, olvasónapló írása 

 egy kétnyelvű novella elolvasása 

és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek 

használata  

 ismerkedés célnyelvi 

dialektusokkal 

       ismerkedés a célnyelvi 

kiejtési szótárakkal 

-csoportmunka 

 szótári ismeretek alapján idegen 

nyelvi szócikkelyek írása 

 szófelhők készítése az érettségi 

témakörökhöz 

— prezentáció készítése és 

bemutatása a külföldi 

nyelvtanulás pozitív és 

negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 
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megoldása során is 

törekszik a célnyelvi 

kommunikációra; 

-kreatív, változatos 

műfajú szövegeket 

alkot szóban, 

kooperatív 

munkaformákban; 

-törekszik releváns 

digitális tartalmak 

használatára 

beszédkészségének, 

szókincsének és 

kiejtésének 

továbbfejlesztése 

céljából; 

-a legfontosabb 

jelenkori témákban a 

szövegösszefüggés 

alapján kikövetkezteti 

az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondat 

jelentését; 

-a tanult kifejezések 

alkalmazásával és a 

tanult nyelvi szokások 

követésével érzéseit 

és beszédszándékait 

világosan és érthetően 

fejezi ki; 

-a szövegek 

létrehozásához 

hatékonyan használ 

nyomtatott vagy 

digitális segédeszközt, 

szótárt;  

-digitális eszközökön 

és csatornákon 

keresztül is folytat a 

természeteshez 

közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert 

nyelvi eszközök 

segítségével; 

-digitális eszközökön 

és csatornákon 

keresztül is 

alkalmazza az ismert 

 miért halványulnak el a 

dialektusok? 

 internetes szótárt vagy 

papíralapút érdemes használni? 
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témához kapcsolódó 

írott vagy hallott 

szövegeket.  

-egy összetettebb 

nyelvi feladat, projekt 

végéig tartó célokat 

tűz ki magának; 

-céljai eléréséhez 

megtalálja és 

használja a megfelelő 

eszközöket, módokat. 

 

PUBLIC MATTERS, ENTERTAINMENT 

-beszámol akár az 

érdeklődési körén 

túlmutató 

közügyekkel, 

szórakozással 

kapcsolatos 

eseményről a 

cselekmény, a 

körülmények, az 

érzések és gondolatok 

ismert nyelvi 

eszközökkel történő 

összetettebb, részletes 

és világos 

jellemzésével; 

-a tanult nyelvi 

elemek segítségével 

megérti a 

hangzószöveg 

lényegét számára 

kevésbé ismert 

témákban és 

szituációkban is; 

-a tanult nyelvi 

elemek segítségével 

megérti a 

hangzószöveg 

lényegét anyanyelvi 

beszélők köznyelvi 

kommunikációjában; 

-megérti az elvontabb 

tartalmú 

hangzószövegek 

lényegét, valamint a 

beszélők véleményét 

is; 

-megért szokványos 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: members of 

the public sector and civil service  

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, 

restaurants, hotels, national and 

international attractions/sights, 

city life/country life  

-A témakörre jellemző tárgyakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving 

directions, giving information, 

presenting sights 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmak alkalmazása: free time 

activities, hobbies, arts and 

cultural events, concerts, films, 

books, computer games, sports, 

applications, media 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

Internetes kutatómunka 

 kulturális események és 

szórakozási lehetőségek egy 

kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi 

városban 

 egy híres művész, író vagy költő 

munkásságának bemutatása  

— Szerepjáték 

 útbaigazítás kérése és adása 

— Vitafórum 

 GPS vagy útbaigazítás? 

 Kidobhatjuk már a papír 

térképeket? 

 Az e-könyvek előnyei és 

hátrányai 
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tempóban folyó, 

környezettel 

kapcsolatos 

autentikus 

szórakoztató és 

ismeretterjesztő 

tartalmakat, 

változatos 

csatornákon; 

-megérti és értelmezi 

a legtöbb televíziós 

hírműsort; 

-megérti és értelmezi 

az összefüggéseket a 

közügyekkel, 

szórakozással 

kapcsolatos 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő, akár 

autentikus írott 

szövegekben; 

-társalgást 

kezdeményez, a 

megértést fenntartja, 

törekszik mások 

bevonására, és 

szükség esetén lezárja 

azt szórakozás, illetve 

információszerzés, -

csere céljából, akár 

anyanyelvű 

beszélgetőtárs 

esetében is; 

-a közügyekkel, 

szórakozással 

kapcsolatos 

témákban, nyelvi 

kommunikációt 

igénylő helyzetekben 

interakciót folytat a 

természeteshez 

közelítő módon, 

felhasználva általános 

és nyelvi 

háttértudását, 

ismereteit, 

alkalmazkodva a 

társadalmi 

normákhoz; 

megfelelő angol nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

-A közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományhoz 

tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

-A természeteshez közelítő, akár 

anyanyelvűekkel folytatott 

interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos 

tématartományban. 
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-digitális eszközöket 

és felületeket is 

használ a célnyelven 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében él a valós 

nyelvhasználati 

lehetőségekkel; 

-nyelvtanulási céljai 

érdekében alkalmazza 

a tanórán kívüli 

nyelvtanulási 

lehetőségeket. 

 

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

-összefüggően, 

világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél a 

nyaralás, utazás, 

turizmus 

tématartományhoz 

tartozó és az idevágó 

érettségi témákban, 

akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

-összefüggő, 

folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart 

önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi 

témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-

eszközökkel 

támogatva 

mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunkát 

készít önállóan, vagy 

kooperatív 

munkaformában; 

-megérti és értelmezi 

az összefüggéseket és 

a részleteket az 

ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

eseményekre, tevékenységekre, 

fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: tourists, 

tour guides, public service 

personnel, types of 

accommodation, destinations, 

sights, places of interests, public 

service offices, monuments, 

exhibits, travel documents, 

means of transport, objects used 

while travelling, forms, 

brochures, holidays in Hungary 

and abroad, festivals, preparing, 

planning, organizing a trip, 

sightseeing, guided tours, self-

organized and package holidays, 

currencies, cultural differences, 

effect of tourism on people and 

economy, new areas in tourism: 

wellness, language learning. 

-A nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

  

Szerepjáték  

 telefonos érdeklődés és 

szállásfoglalás a nyaralásra 

— Önálló projektmunka  

 prospektus összeállítása a 

lakóhely nevezetességeiről  

 plakátkészítés a saját és egy 

választott ország kulturális 

különbségeiről 

-Egy dokumentumfilm 

megtekintése egy célnyelvi 

ország nevezetességeiről 

-Csoportos projektmunka 

 film készítése lakóhelyem 

nevezetességeiről 

— kutatómunka (Internet, 

újságok, statisztikák)  

 Az utazás hatása a 

gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum 

 a turizmus pozitív és negatív 

hatásai 

 olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 
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összefüggő, akár 

autentikus hangzó 

szövegekben; 

-megérti és értelmezi 

az összefüggéseket és 

a részleteket az 

ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó 

összefüggő, akár 

autentikus írott 

szövegekben; 

-véleményét szóban 

változatos nyelvi 

eszközökkel 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat; 

-véleményét írásban 

változatos nyelvi 

eszközökkel 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat 

PERSONAL TOPICS 

-beszámol saját 

élményen, 

tapasztalaton alapuló, 

akár az érdeklődési 

körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes 

eseményről a 

cselekmény, a 

körülmények, az 

érzések és gondolatok 

ismert nyelvi 

eszközökkel történő 

összetettebb, részletes 

és világos 

jellemzésével; 

-a tanult nyelvi 

elemek segítségével 

megérti a 

hangzószöveg 

lényegét akár 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában 

és számára kevésbé 

ismert témákban és 

 A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tárgyakra, eseményekre, 

tevékenységekre, fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: acquaintances, 

family relations, different 

generations within the family, 

love and marriage, friends, 

famous people, role models, 

healthcare personnel, workplace, 

healthcare facilities, places to 

spend freetime, parts of the 

house/flat, furnishings, 

appliances, basic objects used for 

treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories, holidays, 

school and family celebrations, 

sports, sport events, illnesses, 

daily routine, habits, healthy 

eating, eating in different places 

(home, canteeen, restaurants) 

— Internetes kutatás: 

 A családok szerepe a 

különböző társadalmakban 

(dinasztiák, klánok stb…) 

 Milyenek voltak a családok 

Magyarországon 100 évvel 

ezelőtt? 

 A nők szerepének változásai az 

évszázadok folyamán 

 Az orvoslás lehetőségei a 

régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

 orvosi ellátás igénybevétele 

  ajándékba kapott 

ruhanemű/könyv/telefon 

visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás: 

 Életem 15 év múlva  
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szituációkban is; 

-megérti és értelmezi 

az összetettebb, a 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő hangzó 

szöveget; 

-értelmezi az 

összefüggéseket; 

-társalgást 

kezdeményez, a 

megértést fenntartja, 

törekszik mások 

bevonására, és 

szükség esetén lezárja 

azt a személyes 

tématartományon 

belül, akár 

anyanyelvű 

beszélgetőtárs 

esetében is; 

-érzelmeit és 

véleményét szóban, 

változatos nyelvi 

eszközökkel 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat; 

-érzelmeit és 

véleményét írásban, 

változatos nyelvi 

eszközökkel 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat; 

-a nyelvi funkciókat 

és nyelvi eszköztárát 

életkorának megfelelő 

élethelyzetekben 

megfelelően 

alkalmazza; 

-mondanivalóját 

kifejezi kevésbé 

ismerős helyzetekben 

is, nyelvi eszközök 

széles körének 

használatával; 

-digitális eszközökön 

és csatornákon 

keresztül is alkot 

keeping fit, going to the doctor’s, 

household duties, doing chores, 

doing the garden and taking care 

of everyday responsibilites, 

extended family, welfare, social 

relations, clothes and fashion, life 

stages, relationships, future 

plans, common illnesses/injuries, 

healthcare (traditional treatments, 

home remedies), positive and 

negative characteristics, personal 

success and failure, future plans 

 

 Híres személyiségek, mint 

példaképek 

— Vitafórum 

  az egyes családtagok családban 

betöltött szerepe és feladatai 

 ’A házasságok az égben 

köttetnek.’ 

 Vannak-e még családi 

példaképek? 
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szöveget szóban és 

írásban; 

-szükség esetén eltér 

az előre 

elgondoltaktól és 

mondandóját a 

beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz 

igazítja; 

-beszéd- és 

írásprodukcióját 

tudatosan megtervezi, 

hiányosságait 

igyekszik 

kompenzálni; 

INTERCULTURAL TOPICS 

 

-alkalmazza a 

célnyelvi kultúráról 

megszerzett ismereteit 

informális és akár 

formális 

kommunikációjában; 

-ismeri a célnyelvi 

országok 

történelmének és 

jelenének 

legfontosabb 

vonásait; 

-interkulturális 

ismeretei segítségével 

társasági szempontból 

is megfelelő 

kommunikációt 

folytat írásban és 

szóban; 

-megfogalmaz főbb 

hasonlóságokat és 

különbségeket az 

ismert nyelvi 

változatok között; 

-alkalmazza a nyelvi 

változatokról 

megszerzett ismereteit 

informális 

kommunikációjában; 

-szociokulturális 

ismeretei (például 

célnyelvi társadalmi 

szokások, testbeszéd) 

 Célnyelvi kulturális szokások, 

jellemzők ismerete: customs and 

traditions 

 Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, 

national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions, arts, 

history, literature 

 Hazánk országismereti és egyéb 

fő jellemzőiről információk 

átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai 

kultúráról, országismereti 

jellemzőkről. 

  

 

- projektmunka: az angol 

és magyar történelem 

főbb eseményei, 

kapcsolódási pontok,  

 Hagyományok és 

szokások egy célnyelvi 

országban  

 Mely országokban van 

magyar nyelvű lakosság, 

milyen számban? 

 Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

 pl.: egy célnyelvi ország 

gasztronómiája  

- vitafórum: pl.:  

 Fontos-e a különböző kultúrák 

megőrzése? 

 Miben hasznos a globalizáció?  
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már lehetővé teszik 

azt, hogy társasági 

szempontból is 

megfelelő 

kommunikációt 

folytasson; 

-interkulturális 

tudatosságára építve 

felismeri a célnyelvi 

és saját hazájának 

kultúrája közötti 

hasonlóságokat és 

különbségeket, és a 

magyar értékek 

átadására képessé 

válik; 

-tájékozott a célnyelvi 

országok 

jellemzőiben és 

kulturális 

sajátosságaiban; 

-ismeri a célnyelvi és 

saját hazájának 

kultúrája közötti 

hasonlóságokat és 

különbségeket; 

-tájékozott, és 

alkalmazni is tudja a 

célnyelvi országokra 

jellemző alapvető 

érintkezési és 

udvariassági 

szokásokat; 

-átadja célnyelven a 

magyar értékeket; 

-a célnyelvi 

kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult 

nyelvi elemeket 

magabiztosan 

használja. 

 

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

 

 Papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunkát 

készít önállóan, vagy 

kooperatív 

munkaformában. 

Tanult szavak, szókapcsolatok 

használata célnyelven a 

témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő 

tartalmakból 

— Egyéni projektmunka 

 A továbbtanuláshoz választott 

tantárgyam (tantárgyaim) 

bemutatása 
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 Egyénileg vagy 

kooperáció során 

létrehozott 

projektmunkával 

kapcsolatos 

kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-

eszközök 

segítségével, 

felkészülést követően. 

 Ismer más tantárgyi 

tartalmakat, 

részinformációkat 

célnyelven. 

Feladat: 

Információszerzés 

célnyelven egyéb 

tanulásterületi 

tartalmakban. 

Információszerzés célnyelven 

egyéb tanulásterületi 

tartalmakban. 

 

 Poszter vagy kiselőadáskészítése 

bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— Vitafórum 

— a humán vagy a reál 

műveltség a fontos? 

 

CURRENT TOPICS 

 

-használja a 

célnyelvet aktuális 

témákban és a 

hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

         - felhasználja a 

célnyelvű, legfőbb 

hazai és nemzetközi 

híreket 

ismeretszerzésre és 

szórakozásra. 

-Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és 

használata célnyelven. 

 

 Pármunka: 

 célnyelvi sajtótermékek 

felkutatása  

 angol sajtótermékek fajtái 

 aktuális hírek olvasása 

 az olvasott cikk tartalmának 

ismertetése, és állásfoglalás a 

benne foglaltakkal kapcsolatban 

 Osztálymunka: 

 angol nyelvű híradó rendszeres 

nézése 

 iskolai/osztály hírekből angol 

nyelvű híradó készítése, 

filmezése  

ENVIRONMENT AND NATURE 

 

-beszámol akár az 

érdeklődési körén 

túlmutató környezeti 

eseményről a 

cselekmény, a 

körülmények, az 

érzések és gondolatok 

ismert nyelvi 

eszközökkel történő 

összetettebb, részletes 

és világos 

jellemzésével; 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants, environmental 

protection personnel, nature, 

home, 

city/town/village/countryside, 

geographical places, continents, 

natural disasters, nature 

protection campaigns, nature 

protection, animal protection, 

- Kiselőadás angol nyelven 

IKT eszközök 

segítségével 

 pl.: Magyaro. természeti kincsei, 

természetvédelem 

- Csoportmunka: 

Hulladékgazdálkodás, 

újrahasznosítás 

- Kutatómunka az 
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-a tanult nyelvi 

elemek segítségével 

megérti a 

hangzószöveg 

lényegét akár 

anyanyelvi beszélők 

köznyelvi 

kommunikációjában 

számára kevésbé 

ismert témákban és 

szituációkban is; 

-megérti, értelmezi és 

összefoglalja az 

összetettebb, a 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi 

a szövegben 

megjelenő 

összefüggéseket; 

-megért szokványos 

tempóban folyó, 

környezettel 

kapcsolatos 

autentikus 

szórakoztató és 

ismeretterjesztő 

tartalmakat, 

változatos 

csatornákon; 

-megérti és értelmezi 

a részleteket 

hosszabb, 

összetettebb, akár 

elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

-társalgást 

kezdeményez, a 

megértést fenntartja, 

törekszik mások 

bevonására, és 

szükség esetén lezárja 

azt a környezeti 

tématartományon 

belül, akár 

anyanyelvű 

beszélgetőtárs 

esetében is; 

-szükség esetén eltér 

keeping pets, saving natural 

resources, volunteering, natural 

phenomena, maintaining the 

environment, sustainability, 

weather and climate, seasons, 

recycling and reusing. 

-Környezetünkhöz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 

interneten: 

 alternatív energiaforrások, 

 globális felmelegedés 

  

 



298 

 

az előre 

elgondoltaktól és 

mondandóját a 

beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz 

igazítja; 

-beszéd- és 

írásprodukcióját 

tudatosan megtervezi, 

hiányosságait 

igyekszik 

kompenzálni; 

-környezeti témákban 

a kommunikációs 

helyzetek széles 

körében hatékonyan 

ad át és cserél 

információt; 

-érzelmeit, 

véleményét változatos 

nyelvi eszközökkel 

szóban 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat; 

-érzelmeit, 

véleményét változatos 

nyelvi eszközökkel 

írásban 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat; 

-digitális eszközökön 

és csatornákon 

keresztül is megfelelő 

nyelvi eszközökkel 

alkot szöveget szóban 

és írásban; 

-összefüggő, 

folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart 

önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi 

témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-

eszközökkel 

támogatva 

mondanivalóját; 
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-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunkát 

készít önállóan vagy 

kooperatív 

munkaformában; 

-megérti, értelmezi és 

összefoglalja az 

összetettebb, a 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi 

a szövegben 

megjelenő 

összefüggéseket és 

ismeretlen nyelvi 

elemeket 

CAREER AND EMPLOYMENT 

 

-összefüggően, 

világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél a 

karrier és 

munkavállalás 

tématartományhoz 

tartozó és az idevágó 

érettségi témákban, 

akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

-összefüggő, 

folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart 

önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi 

témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-

eszközökkel 

támogatva 

mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunkát 

készít önállóan, vagy 

kooperatív 

munkaformában; 

-megérti és értelmezi 

az összefüggéseket és 

 A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tárgyakra, eseményekre, 

tevékenységekre és fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: professionals, 

employers, employees, 

colleagues, job interviews, 

meetings, different categories of 

jobs, workplaces, planning, life 

long learning, applying for a job, 

: choosing a career, summer jobs, 

working hours, part time jobs, 

unemployment, team work, 

individual tasks, cooperation, 

critical thinking, mobility, CV. 

 A karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

  

 

 Önálló szövegalkotás: 

- jelentkezés álláshirdetésre 

- angol nyelvű önéletrajz 

készítése 

 Szerepjáték: 

 - állásinterjú 

 - beszélgetés egy állásbörzéről 

 Olvasott szövegértés fejlesztése: 

- Álláshirdetések 

böngészése 

- Munkaköri leírás 

értelmezése 

 Csoportos projektmunka:  

- Egy munkahelyi projekt 

kidolgozása 

- Közkedvelt 

szakmákbemutatása 
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a részleteket a karrier 

és munkavállalás 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő, akár 

autentikus hangzó 

szövegekben; 

-megérti és értelmezi 

az összefüggéseket és 

a részleteket a karrier 

és munkavállalás 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő, akár 

autentikus írott 

szövegekben; 

-véleményét írásban 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat; 

-véleményét szóban, 

felkészülés nélkül, a 

tanult nyelvi 

eszközökkel 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 

 

-összefüggően, 

világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél a 

tudomány és technika 

tématartományhoz 

tartozó alapvető 

témákban; 

-összefüggő, 

folyékony 

előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart 

önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi 

témakörök közül 

szabadon választott 

témában, IKT-

eszközökkel 

támogatva 

mondanivalóját; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

 -A témakörre jellemző tárgyakra, 

tevékenységekre, fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects used by 

everyday people household 

gadgets, mobile phones, 

computers, internet, dangers of 

the internet, social networks, 

research, inventions, using 

technology in everyday life, 

using technology for studying or 

for work, internet, social network 

-A tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

-A természeteshez közelítő, akár 

anyanyelvűekkel folytatott 

interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

- Projektmunka 

(csoportban): Milyen 

technikai újítások fogják 

segíteni a jövőben…  

- a a közlekedést 

- a házimunkát  

- az oktatást? 

- a kommunikációt 

 A világ internet nélkül. 

— Internetes kutatómunka és 

prezentáció: - a világ 

legfontosabb találmányai, - én és 

a telefonom 
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írott projektmunkát 

készít önállóan vagy 

kooperatív 

munkaformában; 

-megérti és értelmezi 

az összefüggéseket és 

a részleteket a 

tudomány és technika 

tématartományhoz 

kapcsolódó 

összefüggő, akár 

autentikus hangzó 

szövegekben; 

-megérti és értelmezi 

az összefüggéseket az 

ajánlott 

tématartományokhoz 

kapcsolódó 

összefüggő, akár 

autentikus írott 

szövegekben; 

-véleményét szóban 

és írásban 

megfogalmazza és 

arról interakciót 

folytat; 

 

  

  

  
— Vitafórum:  

— az internet jövője 

— mire jó a virtuális valóság? 

haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és 

hátrányai 

—  

 

FINAL EXAM PREPARATION 

 -Közép- és emeltszintű nyelvi 

érettségi feladatok megoldása 

-A szóbeli érettségi témaköreinek 

gyakorlása és egyéni 

szempontokból történő 

átgondolása 

-A folyamatos beszéd és 

gondolatkifejtés gyakorlása 

-Az emelt szintű érettségire 

készülők differenciált segítése.  

 

Vizsgafeladatok gyakorlása 

Vizsgaszituációk gyakorlása 

Szókincsfejlesztés az érettségi 

témakörökben 

Vélemény összefüggő kifejtése 

spontán felmerülő, érettségihez 

kapcsolódó témakörökben 

Viták az emelt szintű érettségi 

vizsga témaköreiben 

Megadott szószámú szöveg írása 

az emelt szintű érettségi vizsga 

témaköreihez kapcsolódóan 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  
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 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven 

összefoglalni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban részt venni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy 

célnyelven összefoglalni. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések 

alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegtípusokat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni. 

 

Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– próbaérettségi dolgozat 
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B. osztály 

7.4. Az angol mint második idegen nyelv évfolyamonkénti fejlesztési terve 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek 

tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók 

tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is 

információt szerezzenek. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely 

segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később a 

szakmai pályafutás során. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben 

megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az 

első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási 

motiváció ébren tartása is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy 

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak 

figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi 

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. 

Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 
 

Tartalom 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 
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közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 

beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése 

világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 

jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó 

információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 

tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 

kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 
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Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 

kezdeményezése, figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 

jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
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motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű 

szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg 

lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ 

kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 

szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, 

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon 

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. 

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 
 

 

A fejlesztés tartalma 
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Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 

írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 
 

e) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés, elköszönés: How do you do?  

Good morning/afternoon/evening. 

Hello Dave. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you tomorrow. 

Good night. 

Have a nice trip. 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Janet. 

Very well, thank you.  

Hi! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

This is my friend, … 

Hello, I’m … 

Hi. Nice to meet you.  

Levél- és üzenetírás: Dear John, 

Best wishes, 

Love, 

I’ll look forward to your reply. 
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Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

That’s all right.. 

No problem. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right.  

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New year / Birthday! 

 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / New Year 

/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry. 

Sorry to hear that. 

Sorry I’m late. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

I’m so glad to see you. 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so happy. 

I’m happy to hear that. 

That’s good news. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

That wasn’t very good. 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it is terrible. 

That is a terrible shame. 

Érdeklődés: Are you interested in sports? 

How do you spell it? 

I’m interested in music. 

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

I don’t think much of… 

Akarat, kívánság: Would you like a sandwich? 

Can I have my bill, please? 

 I want to pay. 

I’d like a hamburger 
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Képesség: 

 

Can you speak French? 

Can you play football? 

I can understand French 

I can’t play chess.. 

Szükségesség: How much water do we need?  

Szándék, kívánság: What would you like to do? I’d like to see that film 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? What is it like? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of… 

It means… 

Események leírása: They arrived at the airport, they checked 

in, and waited for their plane. 

 

Információkérés, -adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How far is your school? 

Can you tell me the way to the station, 

please? 

Who is that? 

How do you spell it? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on 

the right 

It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I don’t know. 

I have no idea. 
 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Can I have a piece of paper, please? 

Could you repeat that, please? 

Can you help me? 

Of course. 

Yes, of course. 

Certainly. 

I’m afraid I can’t. 

Felszólítás: 

 

Turn off your mobiles. 

Wake up, get out of bed. 

 

Javaslat és arra reagálás: Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like a drink? 

 

What would you like? 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. 

I’m sorry, I can’t. 

An orange, please. 

Thank you. 

No, thank you. / Yes, please. 

Thanks. 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

Can we meet at seven? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

I’m sorry, I can’t. 

Yes, great. 

No, I’m afraid, I can’t. 
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

 

Felkérés lassabb beszédre 

Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

Could you speak slowly, 

please? 

 
 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple 

 

present continuous 

 

present perfect simple 

When do you get up? 

I don’t play football. 

What are you doing? 

I’m reading a book  

Have you seen this film? 

I haven’t read that book. 

Múltidejűség past simple We went to the cinema yesterday. 

Did you go to school on Monday? 

Birtoklás 

kifejezése 

 have (got) 

 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

I don’t have many friends. 

She’s got a lovely blue dress. 

my, your, his/her/its,our, their dog  

mine, yours,…theirs 

Susie’s brother 

the corner of the room 

whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, in front of, behind, 

inside, outside, above 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

 

 

Időpont 

 

 

 

 

Óra 

how often? 

 

 

when? what time? 

 

 

 

 

What’s the time? 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

now, in the morning 

yesterday, last week, two years 

ago,  tomorrow, next week 

in 2007, in july, at 4 o’clock, on 

Monday  

It’s half past six. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singular and plural 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

 

children, people, men, women … 

one, two, three., … 

first, second, … 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Minőségi 

viszonyok 

 what … like 

what colour 

What’s it like? 

What colour is it?  

Modalitás  can  

 

could 

She can swim very well.  

Can I open the window?  

He could speak two languages at 

the age of five. 

Could you repeat that, please? 

Logikai 

viszonyok 

 linking words and, or, but, because 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles, determiners 

 

nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

demonstrative pronouns 

 

a, an, the 

 

I, he, they… 

me, him, them… 

 

this, that, these, those 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

 
Témakör  Óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle 20 

Environment and nature 10 

Classroom activities 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 8 

English and language learning 10 

Intercultural topics 8 

Cross-curricular topics and activities 8 

Current topics 8 

Entertainment 8 

Gaining and sharing knowledge 8 

Összes óraszám: 108 
 

f) Témakörök 
 

 

 
 

A témakör tartalma, 

tanulási eredmények 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE 
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- rövid, személyes 

történet elmesélése 

egyszerű nyelvi 

eszközökkel, önállóan, 

a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, 

összefüggő szövegek 

írása a tanult nyelvi 

szerkezetek 

felhasználásával az 

ismert 

szövegtípusokban, az 

adott 

tématartományban; 

-életkorának megfelelő 

nyelvi helyzetek 

értelmezése hallott 

szöveg alapján;  

-kommunikáció 

kezdeményezése 

egyszerű hétköznapi 

témában 

- életkornak megfelelő 

mindennapi 

helyzetekben a tanult 

nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott 

kérdéseket és válaszok; 

- üzeneteket írása; 

- alapvető személyes 

információk megosztása 

egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

- tetszés, nem tetszés, 

akarat, kívánság, tudás 

és nem tudás, szándék 

kifejezése; 

-kifejez alapvető 

érzéseke öröm, 

sajnálkozás, bánat, 

elégedettsége, 

elégedetlenség 

kifejezése; 

-ismerős és gyakori 

alapvető helyzetekben, 

akár telefonon vagy 

digitális csatornákon is, 

többnyire helyes és 

érthető kommunikáció 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family 

relations, friends 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

immediate environment, 

home 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

parts of the house/flat, 

furnishings, appliances 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, meals  

-A témakörre jellemző 

alapvető fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Christmas, 

Easter, birthday) kapcsolódó 

alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat 

ismerete 

segítségével történő átadása 

Projektmunka :  

-családfa készítése képekkel és 

annak szóbeli bemutatása 

-a lakóhely és környezetének 

bemutatása 

-a legjobb barát, barátnő 

bemutatása 

-ismerkedés az angol 

ünnepekkel film segítségével, 

szóbeli mini-prezentációk: 

‘Napirendem’+ családtagjaim 

napirendje, szabadidő 

-kérdőívek megalkotása, 

kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli 

összegzése:  -hobbijaink’ 

(időpont, helyszín stb.) 

Szerepjátékok: 

Interjú egy híres emberrel az 

életéről és családjáról 

Ismerkedés az új 

osztálytársakkal – kérdések és 

feleletek 
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ENVIRONMENT AND NATURE 

 

-rövid, egyszerű, 

összefüggő szövegek 

írása 

- életkornak megfelelő 

nyelvi helyzetek 

értelmezése hallott 

szöveg alapján; 

-életkornak megfelelő 

mindennapi 

helyzetekben a tanult 

nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott 

kérdések alkotása és 

válaszok; 

üzeneteket írása; 

-ismerős és gyakori 

alapvető helyzetekben, 

akár telefonon vagy 

digitális csatornákon is, 

többnyire helyes és 

érthető 

kommunikáció 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal 

protection, keeping pets 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural phenomena, weather 

 

projektmunka  

-magyarországi állatkertek  

és lakóik 

az árvizek pusztításai  

Magyarországon és a világban 

-lakóhelyem, környezetem  

internetes kutatás – szófelhő 

milyen állatok élnek 

Angliában/Amerikában/ 

Ausztráliában? 

játék  

állat barkochba 

kvíz/keresztrejtvény  

 

CLASSROOM ACTIVITIES 

 

-a szintjének megfelelő, 

nonverbális vagy 

vizuális eszközökkel 

támogatott célnyelvi 

óravezetést és 

utasításokat, kérdéseket 

megérti; 

-felkészülést követően 

rövid, összefüggő 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz 

tartozó témákban; 

-kép jellemzése  

röviden, ismert nyelvi 

fordulatok segítségével, 

segítő tanári kérdések 

alapján; 

-változatos, kognitív 

kihívást jelentő szóbeli 

és írásbeli feladatokat 

megoldása tanári 

segítséggel; 

-életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő, 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school staff, classmates 

A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

objects used for studying 

A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

afternoon activities, school 

festivals, school traditions, 

events, extracurricular 

opportunities for language 

learning 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use 

projektmunka:  

-iskolai szokások, napirend, 

órarend 

-iskolai szabályok  

-tantárgyak összehasonlítása a 

két országban, iskolai 

időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek 

összehasonlítása 

-kedvenc tantárgyak, ki miben 

érzi jónak / kevésbé jónak magát 

kutatómunka: szótanulási 

stratégiák  

-szókártyákból mondatalkotás – 

melyik csoport tudja az összes 

kártyáját felhasználni? 

 



314 

 

egyszerű hangzószöveg 

a  megértése  

-életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő írott, 

nyomtatott vagy 

digitális alapú szövegek 

alkalmazása 

egyszerű mondatok 

összekapcsolásával 

egymást követő 

eseményekből álló 

történetet elmesélése 

vagy leírása valamilyen 

témáról 

-bekapcsolódás az 

interakciót igénylő 

nyelvi tevékenységekbe 

egyszerű szövegértést 

és szövegalkotást 

igénylő nyelvórai 

tevékenységekben való 

részvétel; 

of language, social events, 

keeping traditions 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

knowledge, language learning 

targets 

 

HOLIDAYS, TRAVELLING,TOURISM 

 

-életkornak megfelelő 

nyelvi helyzetek 

értelmezése  hallott 

szöveg alapján; 

-életkorának megfelelő 

mindennapi 

helyzetekben a tanult 

nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott 

kérdések és válaszok 

használata; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunka 

készítése  

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

tourists, tour guides; 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

types of accommodation, 

destinations, sights, places of 

interests; 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel 

documents, means of 

transport, objects used while 

travelling, forms, brochures; 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and 

abroad; 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célenyelven: preparing, 

projektmunka prezentáció 

készítése képekkel és annak 

szóbeli bemutatása 

-Angliai látnivalók, 

nevezetességek  

-Magyarország híres látnivalói 

-Lakóhelyem nevezetességei 

-’My Dream Holiday’ 

-egy osztálykirándulás 

megtervezése 

-fontos célnyelvi országbeli 

turisztikai események, 

fesztiválok 

-útvonalterv Angliába, milyen 

országokon, városokon kell 

átutazni? 

-különleges közlekedési 

eszközök a nagyvilágban – 

képekkel 

-különleges szállodák/szállások 

Szerepjátékok 

idegenvezető – izgága, 

kérdésekkel teli csoport 
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planning a trip, sightseeing; 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

self-organized and package 

holidays, cultural differences; 

szállodai recepciós - igényes 

vagy ’akadékoskodó’ vendég  

 

PUBLIC MATTERS 

 

az érdeklődésnek 

megfelelő, akár 

autentikus szövegekkel 

való találkozás 

elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán 

kívül is 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

members of the public sector 

and civil service, tourists 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural institutions, 

restaurants, national and 

international 

attractions/sights, city 

life/country life 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

entrance tickets, forms, 

brochures 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural events, ways of 

entertainment 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

giving directions, giving 

information 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, entertainment, 

culture, travelling, national 

and international tourism 

 

-szerepjátékok 

- gyors étteremben, utazási 

irodában, utcán: útbaigazítás 

kérése és adása, ’I’m a 

Budapest/London tourist guide’ 

– helyi látványosságok 

bemutatása 

-ismerkedés a reklámok 

világával: színek, logók, 

üzenetek 

- a célnyelvi országok és hazánk 

számokban - rövid bemutatók   

- kviz játék a célnyelvi 

országokról és hazánkról 

- a legkedveltebb szabadidős 

tevékenységek a csoportban, (tv, 

olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.), és miért? 

 

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

 

a célnyelv főbb 

jellemzőeinek ismerete; 

-az idegen nyelvű írott, 

olvasott és hallott 

tartalmak értelemzése 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language 

learning, languages 

-szótanulási technikák 

-nyelvtanulási típusok, stratégiák 

--feltérképezése kérdőívvel 

-közös zenehallgatás, a szöveg 

egyszerű feldolgozása 
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és használata  a tanórán 

kívül is; 

-a célnyelvi normához 

illeszkedő kiejtés  és 

intonáció követése  a 

tanult nyelvi 

elemekben; 

-alkalmazása a tanult 

nyelvi funkcióknak 

társalgás 

megkezdéséhez, 

fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközök és 

felületek használata a 

nyelvtudás 

fejlesztésére; 

-a nyelvtanulási céljok 

eléréséhez 

együttműködés a  

társakkal párban és 

csoportban; 

 

Az anyanyelv és a célnyelv 

közötti legalapvetőbb 

kiejtésbeli /helyesírási 

különbségek felismerése 

-A célnyelvre jellemző 

standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

-Az idegen nyelvű írott, 

olvasott és hallott tartalmak 

felismerése, akár a tanórán 

kívül is, digitális csatornákon 

is 

-Alapszintű nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

használata. 

 

feladatlappal 

-filmnézés a célnyelven 

-film egy-két jelenetéhez feladat 

készítése  

-keresztrejtvény készítése a film 

kulcsszavaival 

betűzésverseny 

-Ki tudja leggyorsabban a 

lebetűzött szavakat helyesen 

leírni? 

-egyszerű nyelvezetű szöveg 

órai feldolgozása (illusztráció, 

előadás)  

-játékos diktálási feladatok 

-running dictation 

-Chinese whispers 

-egy (alapszintű) könnyített 

olvasmány elolvasása, egyéni 

feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

 

INTERCULTURAL TOPICS 

 

-célnyelvi 

országismereti 

tartalmakkal való 

találkozás ; 

- a célnyelvi országok 

jellemzőinek és 

kulturális 

sajátosságainak 

megismerése; 

-a célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult 

nyelvi elemeket 

használata. 

 

-Főbb célnyelvi kulturális 

szokások, jellemzők ismerete, 

összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 

-Célnyelvi országok főbb 

országismereti jellemzőinek 

ismerete 

-Hazánk főbb országismereti 

jellemzőinek ismerete 

célnyelven 

  

Projectmunka  

-az Egyesült Királyság és 

Magyarország összehasonlítása 

hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az 

alábbi témakörök mentén: 

-az angol és magyar iskolák 

jellemzői, napirend 

-mindennapi szokások 

Angliában és Magyarországon – 

van-e különbség? 

-ünnepek a családban (Name 

day? Christmas Eve? Easter 

Monday? stb.)  

-viselkedésbeli különbségek a 

két kultúrában (pl. üdvözlés) 

-állattartási szokások, kedvenc 

állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

-angol/magyar étkezési 

szokások, tipikus ételek 

-híres helyek a két országban  
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Játék: 

Ki tud többet az Amerikai 

Egyesült Államokról – jellemző 

adatok, alapvető tudnivalók 

rövid dokumentumfilmek 

megtekintése, elemzése a 

célnyelvi országokról  

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunka 

készítése; 

-szavak, szókapcsolatok 

ismerete a célnyelven a 

témakörre jellemző, 

életkorának és 

érdeklődésének 

megfelelő, más 

tudásterületen 

megcélzott tartalmakból 

 

-Alapvető szavak, 

szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

tartalmakból. 

 

projektmunka - témák, 

személyiségek bemutatása 

-Hogyan tudom alkalmazni 

nyelvtudásomat más tárgyak 

tanulásánál?  

-egy szabadon választott téma, 

mely más tárgy tanulása közben 

felkeltette az érdeklődésemet 

-egy híres tudós élete  

-egy angol király élete 

-Magyarország történelmének 

egy érdekes alakja  

-célnyelven rövid történet, 

egyéni élmény leírása 

-szavak, kifejezések keresése a 

különböző tantárgyakhoz 

-vaktérképen országok, népek 

megjelölése, népnevek 

gyakorlása 

CURRENT TOPICS 

 

-a célnyelv használata 

életkornak és nyelvi 

szintjének megfelelő 

aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

- célnyelvnek, 

életkornak és 

érdeklődésének 

megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel 

való tlálkozás. 

 

-Életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs 

megértése és használata 

célnyelven a megismert 

témák alapján. 

 

projektmunka:  

-aktuális hírek feldolgozása 

vizuális eszközökkel  

- képaláírások megfogalmazása  

-időjárásjelentés készítése 

-Egy izgalmas sportesemény 

megtekintése az angol nyelvű 

híradóban (pl. úszó VB) 

-szógyűjtés az esemény 

témájával kapcsolatban 

szerepjáték: interjú készítése 

egy, a hírekben aktuálisan 

szereplő híres emberrel 

ENTERTAINMENT 
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-az érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegek hallgatása 

elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán 

kívül is, szórakozásra 

vagy ismeretszerzésre; 

-a nyomtatott vagy 

digitális alapú írott 

szöveg felhasználása 

szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

-életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal való 

találkozás ; 

-a célnyelv 

felhasználása 

szórakozásra és játékos 

nyelvtanulásra. 

 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő angol 

nyelvű, akár irodalmi 

szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

Részvétel játékos nyelvi 

tevékenységekben. 

 

projektmunka  

-saját szórakozási szokások  

-kedvenc kulturális élmények 

-szórakozási szokások az osztályon  

belül – melyik a legkedveltebb 

egyéni internetes kutatások angolul 

különböző témákban (filmek,  

színészek, együttesek stb.) 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi 

érdekességek felfedezése 

egy vá-lasztott könnyített olvasmány 

feldolgozása 

-e-mailezés angolul  

-közösen választott 

dal/képregény/film/könyv órai 

feldolgozása 

-közös online csoport létrehozása, 

használata - vélemények, rövid  

blogok írása 

 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített 

írott projektmunka 

készítése; 

-az érdeklődésnek 

megfelelő, akár 

autentikus szövegekkel 

való találkozás 

elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán 

kívül is; 

-néhány szóból vagy 

mondatból álló jegyzet 

készítése  készít írott 

szöveg alapján; 

-életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

célnyelvi 

ismeretterjesztő 

tartalmakkal való 

találkozás. 

 

-Egyszerű, releváns 

információ megosztása az 

ismert nyelvi eszközökkel 

angol nyelven 

-A tanult témákhoz 

kapcsolódó angol nyelvű, 

egyszerű információ 

megszerzése. 

 

-projektmunka, kiselőadás, 

internetes kutatómunka saját, 

választott témából, poszter 

készítése, prezentáció 
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A továbbhaladás feltételei 

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető 

fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, 

be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint 

ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű 

kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és 

segítőkész. 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni. 

 feltenni és megválaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket, egyszerűen 

kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 

 

Értékelés 
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Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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10. évfolyam 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő 

alapul szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a 

minimumként előírt A2 szintet. 

Tartalom 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 

beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése 

világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 

jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó 

információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 

tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 

kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 

kezdeményezése, figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 

jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű 

szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg 

lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ 

kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 
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szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, 

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon 

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. 

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 
 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 

írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

10. évfolyam 

végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és 

alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a 

közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és 

ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt 

fordulatokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű 

mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 
 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 

b) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

. 

Hello Claire. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Richard. 

Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you on Monday. 

Good night. 

Have a nice day. 

Have a good weekend! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

How do you do? 

This is my friend, Richard. 

This is …  

Hello. 

How do you do, Nina? 

How do you do? 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  
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Levéírás, email: Dear Peter, 

Best wishes, 

(With) love, 

Looking forward to hearing from you 

soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you today? 

How are you feeling today? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Engedélykérés és reagálás: Can I sit here? 

 

Yes, of course. 

Certainly. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

 

Bocsánkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New Year / birthday! 

 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / New Year 

/ birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad / happy. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of… 

 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m so happy with… 

 

Remény: Are you coming to dinner tonight? I’m looking forward to… 

I hope you’ll pass your exam. 

I hope so. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it’s terrible. 

Érdeklődés, érdektelenség: Are you interested in science?  

Tetszés, nemtetszés, 

érdeklődés: 

Do you like Italian food? 

How do you like it? 

What do you think of his new car? 

Are you interested in sports? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

It looks nice. 

I’m interested in history. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

Képesség: Can you speak French? 

How much can you learn in a month? 

I can understand French 

Terv: I’m going to look for a job. 

I want to improve my English. 

What job would you like to 

find? 

Ígéret I’ll always love you. 

I’ll pay you back tomorrow. 

 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What does it look like? 

It’s…/ That’s… 

It means… 

Események leírása: What happened? 

 

We went to the beach and 

sunbathed, then we went to a 

seafood restaurant. 

Információkérés, -adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

Who invented the dishwasher? 

 

Can you tell me the way to the station? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

 

 

Take the first street on the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Hannah? Yes, we have already met. 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés:  

Could you give me your credit card 

number? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

Don’t worry.  



328 

 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

Can you help me? Certainly, what can I do for 

you? 
 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Hi, Allie, how are you feeling 

today? 

And then… So… 

 
 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

She likes good food. 

She laughs a lot. 

What are the two men at the back 

doing?. 

Múltidejűség past simple 

 

 

 

 

Why didn’t you do your homework 

yesterday? 

We went to a seafood restaurant on 

the beach. 

 

Jövőidejűség going to  

 

future with will 

What are you going to do on 

Saturday? 

He’ll be seventeen next year. 

I’ll pay you back tomorrow. 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

I haven’t got a car, but I have a 

good bike.. 

my, your, his/her/its, our, their 

mine, yours,…theirs 

Nina’s brother 

the walls of the house 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

picture location 

 

 

geographical location 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above 

at the top /  bottom, on the 

left/right, at the back, in the 

background 

along the street, past the park 



329 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

how often? 

when? what time? 

 

 

 

 

what’s the time 

 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

in 1998, in May, at 4 o’clock, on 

Tuesday  

It’s a quarter to eight. 

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singulars and plurals 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

 

 

uncountable nouns 

children, people, men, women … 

one, two, three.. 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

irregular adjectives 

People talk faster today than 

previous generations. 

She is the most beautiful girl in the 

class. 

better, worse 

Modalitás  can/ could 

 (ability)  

 

 

 

can/could/may 

(permission) 

must (obligation) 

mustn’t 

She can swim very well.  

How much can you learn in a 

month? 

He could come in through the 

window. 

Can/could/may I open the window?  

 

You must read this book. 

You mustn’t drive fast here. 

Logikai 

viszonyok 

 linking words 

 

and, or, but, because, so, although 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

some, any, many, much 

countability 

 

a, an, the 

There isn’t much milk in the fridge, 

but there are some eggs there. 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására  

 

Témakör Óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle 20 
Environment and nature 10 
Classroom activities 10 
Holidays, travelling, tourism 10 
Public matters 10 
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English and language learning 13 
Intercultural topics 10 
Cross-curricular topics and activities 5 
Current topics 5 
Entertainment 10 
Gaining and sharing knowledge 5 

Összes óraszám: 108 
 

A témakör tartalma, 

tanulási eredmények 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE 

- rövid, személyes történet 

elmesélése egyszerű nyelvi 

eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan 

összefűzve; 

-rövid, egyszerű, összefüggő 

szövegek írása a tanult 

nyelvi szerkezetek 

felhasználásával; 

-életkornak megfelelő nyelvi 

helyzetek értelemzése  

hallott szöveg alapján;  

-kommunikáció 

kezdeményezése egyszerű 

hétköznapi témában,  

követve a beszélgetést, 

egyszerű nyelvi eszközökkel 

fenntartása és lezárása; 

-életkornak megfelelő 

mindennapi helyzetekben a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket 

feltevése és válasz a hozzá 

intézett kérdésekre; 

-üzenetek írása; 

-megoszt alapvető 

személyes információk 

megosztása  egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

- tetszés, nem tetszés, akarat, 

kívánság, tudás és nem 

tudás, szándék kifejezése; 

-alapvető érzések, például 

öröm, sajnálkozás, bánat, 

elégedettség, elégedetlenség 

kifejezése; 

-ismerős és gyakori alapvető 

helyzetekben, akár telefonon 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family 

relations, friends 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

immediate environment, 

home 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

parts of the house/flat, 

furnishings, appliances 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, meals  

-A témakörre jellemző 

alapvető fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Christmas, 

Easter, birthday) kapcsolódó 

alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat 

ismerete 

-Személyes környezethez 

tartozó egyszerű információk 

átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

-projektmunka):  

-családfa készítése képekkel 

és annak szóbeli bemutatása 

-a lakóhely és környezetének 

bemutatása 

-a legjobb barát, barátnő 

bemutatása 

-Mit teszünk környezetünk 

védelme érdekében: otthon, 

az iskolában, a 

lakóhelyünkön 

-ismerkedés az angol 

ünnepekkel film segítségével 

szóbeli mini-prezentációk: 

‘Napirendem’+ családtagjaim 

napirendje, szabadidő 

-kérdőívek megalkotása, 

kitöltése, illetve 

írásbeli/szóbeli összegzése:   

-‘Különóráink és hobbijaink’ 

(időpont, helyszín stb.) 

-A famous person’s life and 

lifestyle 

Szerepjátékok: 

-Interjú egy híres emberrel az 

életéről és családjáról 
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vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és 

érthetően fejezi ki magát az 

ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

 

mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Alapvető érzések begyakorolt 

állandósult nyelvi fordulatok 

segítségével történő átadása 

ENVIRONMENT AND NATURE 

 

-rövid, egyszerű, összefüggő 

szövegek írása a tanult 

nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott 

tématartományban; 

-életkornak megfelelő nyelvi 

helyzetek alkalmazása 

hallott szöveg alapján; 

-életkornak megfelelő 

mindennapi helyzetekben a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket 

feltevése és válasz a hozzá 

intézett kérdésekre; 

-üzenetek írása; 

-ismerős és gyakori alapvető 

helyzetekben, 

kommunikáció akár 

telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően az 

ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal 

protection, keeping pets 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

natural phenomena, weather 

-Közvetlen környezethez 

tartozó egyszerű információk 

átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

mindennapi nyelvi funkciók 

használata. 

 

projektmunka  

-magyarországi állatkertek  

 és lakóik 

-az árvizek pusztításai  

Magyarországon és a 

világban 

-lakóhely, környezet  

-internetes kutatás – szófelhő 

-milyen állatok élnek 

Angliában/Amerikában/ 

Ausztráliában? 

-hol van a legtöbb földrengés 

és működő vulkán a 

világban? 

-az időjárás különbségei 

Angliában és 

Magyarországon 

játék  

-állat barkochba 

-kvíz/keresztrejtvény  

 

CLASSROOM ACTIVITIES 

 

-a szintnek megfelelő, 

nonverbális vagy vizuális 

eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetés és 

utasítások, kérdések 

megértése; 

-rövid, összefüggő 

beszélgetés az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school staff, classmates 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

school 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

projektmunka: 

-iskolai szokások, napirend, 

órarend 

-iskolai szabályok  

-iskolai öltözködés 

Magyarországon és a 

célnyelvi országokban 

-tantárgyak összehasonlítása 

a két országban, iskolai 
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kép jellemzése röviden, 

ismert nyelvi fordulatok 

segítségével, segítő tanári 

kérdések alapján; 

-változatos, kognitív 

kihívást jelentő szóbeli és 

írásbeli feladatok megoldása   

önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult 

nyelvi eszközökkel, szükség 

szerint tanári segítséggel; 

- életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő, 

egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket 

értelmezése; 

-az életkornak és nyelvi 

szintjnek megfelelő hangzó 

szöveg alkalmazása a 

változatos nyelvórai 

tevékenységek és a 

feladatmegoldás során; 

-életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő írott, 

nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveg alkalmazása a 

változatos nyelvórai 

tevékenységek és 

feladatmegoldás során; 

-egyszerű mondatok 

összekapcsolásával egymást 

követő eseményekből álló 

történet mesélése, vagy 

leírás valamilyen témáról; 

-nem értés esetén a meg nem 

értett kulcsszavak/fordulatok 

ismétlésének vagy 

betűzésének kérése; 

-a tanórán bekapcsolódás az 

interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban 

társaival közösen a 

begyakorolt nyelvi elemek 

alkalmazása tanári 

segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően; 

- részvétel az egyszerű 

szövegértést és 

szövegalkotást igénylő 

nyelvórai 

szókincs ismerete célnyelven: 

objects used for studying 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

afternoon activities, school 

festivals, school traditions, 

events, extracurricular 

opportunities for language 

learning 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use 

of language, social events, 

keeping traditions 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

knowledge, language 

learning targets 

-Részvétel tanórai nyelvi 

fejlesztő tevékenységekben 

-Tanult elemek felhasználása 

a nyelvi célok elérésére 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő írott és 

hangzó szöveg felhasználása 

a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

 

időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek 

összehasonlítása 

-kérdőív készítése:kedvenc 

tantárgyak, ki miben érzi 

jónak / kevésbé jónak magát 

– szóbeli összesítés 

-kutatómunka: szótanulási 

stratégiák – a különböző 

módszerek bemutatása 

-szókártyákból mondatalkotás 

– melyik csoport tudja az 

összes kártyáját felhasználni? 

-mi mindent csinál az ideális 

nyelvtanuló idegen nyelven?  
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tevékenységekben; 

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 

-életkornak megfelelő nyelvi 

helyzetek értelmezése hallott 

szöveg alapján; 

-életkornak megfelelő 

mindennapi helyzetekben a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket 

feltevése és a hozzá intézett 

kérdésekre válasz adás; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka 

készítéseönállóan/kooperatív 

munkaformában. 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

tourists, tour guides; 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

types of accommodation, 

destinations, sights, places of 

interests; 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel 

documents, means of 

transport, objects used while 

travelling, forms, brochures; 

A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and 

abroad; 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célenyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing; 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

self-organized and package 

holidays, cultural differences; 

-Az utazás és turizmus 

tématartományhoz tartozó 

egyszerű információk átadása 

-Interakció az utazás és 

turizmus tématartományban. 

 

projektmunka 

prezentáció készítése 

képekkel és annak szóbeli 

bemutatása 

-Angliai látnivalók, 

nevezetességek  

-Magyarország híres 

látnivalói 

-Lakóhelyem nevezetességei 

-’My Dream Holiday’ 

-egy osztálykirándulás 

megtervezése 

-fontos célnyelvi országbeli 

turisztikai események, 

fesztiválok 

-útvonalterv Angliába, 

milyen országokon, 

városokon kell átutazni? 

-különleges közlekedési 

eszközök a nagyvilágban – 

képekkel 

-különleges 

szállodák/szállások 

Szerepjátékok 

-idegenvezető – izgága, 

kérdésekkel teli csoport 

-szállodai recepciós - igényes 

vagy ’akadékoskodó’ vendég  

 

PUBLIC MATTERS 

 

- az érdeklődésének 

megfelelő, akár autentikus 

szövegekkel való találkozás 

elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül 

is. 

 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

members of the public sector 

and civil service, tourists 

A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

Szerepjátékok: 

-gyors étteremben  

-utazási irodában 

-utcán: útbaigazítás kérése és 

adása 

-’I’m a Budapest/London 
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szókincs ismerete célnyelven: 

cultural institutions, 

restaurants, national and 

international 

attractions/sights, city 

life/country life 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

entrance tickets, forms, 

brochures 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

cultural events, ways of 

entertainment 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

giving directions, giving 

information 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, entertainment, 

culture, travelling, national 

and international tourism 

-A közéleti 

tématartományhoz tartozó 

egyszerű információk 

értelmezése. 

 

tourist guide’ – helyi 

látványosságok bemutatása 

-prospektus, reklám készítése 

- (étterem, mozi, színház, 

látványosság) 

-ismerkedés a reklámok 

világával: színek, logók, 

üzenetek 

internetes kutatómunka  

-a célnyelvi országok és 

hazánk számokban - rövid 

bemutatók   

-kviz játék a célnyelvi 

országokról és hazánkról 

-kérdőív készítése, kitöltése, 

kiértékelése:  

-a legkedveltebb szabadidős 

tevékenységek a csoportban, 

(tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport 

stb.), és miért? 

 

ENFLISH AND LANGUAGE LEARNING 

 

-a célnyelv főbb 

jellemzőinek ismerete; 

-az idegen nyelvű írott, 

olvasott és hallott tartalmak 

értelemzése és használata a 

tanórán kívül is; 

-a célnyelvi normához 

illeszkedő kiejtés és 

intonáció követése a tanult 

nyelvi elemekben; 

-a tanult nyelvi funkciók 

alkalmazása a társalgás 

megkezdéséhez, 

fenntartásához és 

befejezéséhez; 

-digitális eszközöket és 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language 

learning, languages 

-Az anyanyelv és a célnyelv 

közötti legalapvetőbb 

kiejtésbeli /helyesírási 

különbségek felismerése 

-A célnyelvre jellemző 

standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

-Az idegen nyelvű írott, 

olvasott és hallott tartalmak 

felismerése, akár a tanórán 

kívül is, digitális csatornákon 

tanulásmódszertan tudatosan 

-szótanulási technikák 

-Nyelvtanulási típusok, 

stratégiák feltérképezése 

kérdőívvel 

-közös zenehallgatás, a 

szöveg egyszerű feldolgozása 

feladatlappal 

-filmnézés a célnyelven 

-a film egy-két jelenetéhez 

feladat készítése 

-keresztrejtvény készítése a 

film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

-Ki tudja leggyorsabban a 

lebetűzött szavakat helyesen 
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felületeket használata a 

nyelvtudás fejlesztésére; 

-nyelvtanulási célok 

eléréséhez társaikkal párban 

és csoportban 

együttműködés; 

-nyelvi haladás felmérése  

 

is 

-Alapszintű nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

használata. 

 

leírni? 

-egyszerű nyelvezetű szöveg 

órai feldolgozása 

(illusztráció, előadás) 

-játékos diktálási feladatok 

-running dictation 

-Chinese whispers 

-egy (alapszintű) könnyített 

olvasmány elolvasása, egyéni 

feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

 

INTERCULTURAL TOPICS 

 

-célnyelvi országismereti 

tartalmakkal való találkozás; 

-a célnyelvi országok 

jellemzőinek és kulturális 

sajátosságainak 

megismerése; 

-a célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemek használata. 

 

-Főbb célnyelvi kulturális 

szokások, jellemzők ismerete, 

összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 

-Célnyelvi országok főbb 

országismereti jellemzőinek 

ismerete 

-Hazánk főbb országismereti 

jellemzőinek ismerete 

célnyelven 

-A célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó alapvető tanult 

nyelvi elemek alkalmazása. 

 

Projectmunka  

-az Egyesült Királyság és 

Magyarország 

összehasonlítása 

hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az 

alábbi témakörök mentén: 

-az angol és magyar iskolák 

jellemzői, napirend 

-tipikus angol ház, lakás – 

miért más itthon? 

-mindennapi szokások 

Angliában és 

Magyarországon – van-e 

különbség? 

-családon belüli szerepek és 

feladatmegosztás a két 

kultúrában 

-ünnepek a családban (Name 

day? Christmas Eve? Easter 

Monday? stb.)  

-viselkedésbeli különbségek a 

két kultúrában (pl. üdvözlés) 

-állattartási szokások, 

kedvenc állatok (’cats’ vs 

’dogs’?) 

-angol és magyar nyaralási 

szokások 

-angol időjárás – magyar 

időjárás 
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az Egyesült Királyság, 

Magyarország tájegységei, 

országrészei 

-angol/magyar étkezési 

szokások, tipikus ételek 

-híres helyek a két országban 

Játék: 

-Ki tud többet az Amerikai 

Egyesült Államokról – 

jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók 

-rövid dokumentumfilmek 

megtekintése, elemzése a 

célnyelvi országokról  

-jellegzetes angolszász 

ünnepek  

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

-szavak, szókapcsolatok 

ismerete a célnyelven a 

témakörre jellemző, 

életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő, más 

tudásterületen megcélzott 

tartalmakból. 

 

-Alapvető szavak, 

szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

tartalmakból. 

 

projektmunka - témák, 

személyiségek bemutatása 

-Hogyan tudom alkalmazni 

nyelvtudásomat más tárgyak 

tanulásánál?  

-egy szabadon választott 

téma, mely más tárgy 

tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

-egy híres tudós élete  

-egy angol uralkodó élete 

-Magyarország történelmének 

egy érdekes alakja  

-célnyelven rövid történet, 

egyéni élmény leírása 

-szavak, kifejezések keresése 

a különböző tantárgyakhoz 

-társasjáték készítése és 

játszása - fókuszban egy-egy 

tantárgy  

 

CURRENT TOPICS 

 

-a célnyelv életkornak és 

nyelvi szintnek megfelelő 

használata aktuális 

témákban és a hozzájuk 

-Életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre 

projektmunka:  

-aktuális hírek feldolgozása 

vizuális eszközökkel  
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tartozó szituációkban; 

-találkozás a célnyelvi, 

életkori és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

 

vonatkozó alapvető szókincs 

megértése és használata 

célnyelven a megismert 

témák alapján. 

 

- képaláírások 

megfogalmazása  

-időjárásjelentés készítése 

Egy izgalmas sportesemény 

megtekintése az angol nyelvű 

híradóban (pl. úszó VB) 

szógyűjtés az esemény 

témájával kapcsolatban 

szerepjáték: interjú készítése 

egy, a hírekben aktuálisan 

szereplő híres emberrel 

 

ENTERTAINMENT 

 

-az érdeklődésnek megfelelő 

autentikus szövegek 

elektronikus, digitális 

csatornák hallgatása, tanórán 

kívül is, szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

-a nyomtatott vagy digitális 

alapú írott szöveget 

felhasználása szórakozásra 

és ismeretszerzésre; 

-találkozás életkornak és 

nyelvi szintnek megfelelő 

célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

- a célnyelv felhasználása 

szórakozásra és játékos 

nyelvtanulásra. 

 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő angol 

nyelvű, akár irodalmi 

szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

-Célnyelvi társasjátékok 

készítése és használata 

-Részvétel játékos nyelvi 

tevékenységekben, 

drámajátékokban. 

 

projektmunkák és bemutatók  

-saját szórakozási szokások  

-kedvenc kulturális élmények 

-felmérés készítése és kiértékelése  

-szórakozási szokások az 

osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb 

-internetes kutatások angolul 

különböző témákban (filmek, 

színészek, együttesek stb.) 

-dalszövegek feldolgozása, nyelvi 

érdekességek felfedezése 

-egy választott könnyített 

 olvasmány feldolgozása 

-angol tinédzser naplóírási minták 

megismerése, kipróbálása  

-e-mailezés angolul  

-közösen választott 

dal/képregény/film/könyv órai 

feldolgozása 

-csoportchat:  

-közös online csoport létrehozása, 

használata - vélemények, rövid 

blogok írása 

 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunka készítése 

önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

-találkozás az 

érdeklődésének megfelelő, 

-Egyszerű, releváns 

információ megosztása az 

ismert nyelvi eszközökkel 

angol nyelven 

-A tanult témákhoz 

kapcsolódó angol nyelvű, 

egyszerű információ 

-projektmunka, kiselőadás, 

internetes kutatómunka saját, 

választott témából, poszter 

készítése, prezentáció 
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akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül 

is; 

-néhány szóból vagy 

mondatból álló jegyzetet 

készítése írott szöveg 

alapján; 

-találkozás az életkornak és 

nyelvi szintnek megfelelő 

célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

 

megszerzése. 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni. 

 feltenni és megválaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket, egyszerűen 

kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  
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 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 

 

Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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11. évfolyam 

 

A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia beépíthető.  

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

 

Tartalom 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 
 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 

rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 

használata esetén. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 
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Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 

hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal 

és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 
 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, 

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 
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Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi 

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 

hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, 

ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy 

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 
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jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 
 

b) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

. 

Hello Claire. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Richard. 

Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you on Monday. 

Good night. 

Have a nice day. 

Have a good weekend! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

Have you met Nina? 

How do you do? 

This is my friend, Richard. 

This is …  

Hello. 

How do you do, Nina? 

How do you do? 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefonálás: Hello, this is Richard Taylor speaking 

Can I speak to Claire, please? 

I’ll call back again later this evening. 

It was nice to speak to you. 

Thanks for calling. Bye! 

 

Yes, just a minute, please. 

 

Bye! 

Levéírás, email: Dear Peter, 

Best wishes, 

(With) love, 

Looking forward to hearing from you 

soon. 
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Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you today? 

How are you feeling today? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Engedélykérés és reagálás: Can I sit here? 

May I open the window? 

Yes, of course. 

Certainly. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New Year / birthday! 

 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / New Year 

/ birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad / happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

How sad/dreadful… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m so happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

What a pity/shame… 

Remény: What are your hopes for the new year? 

 

Are you coming to dinner tonight? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll pass your exam. 

I hope so. 

I hope …, 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

How do you feel about it?  

I think it’s terrible. 

 

I think it’s great. 

Érdeklődés, érdektelenség: Are you interested in science? It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nemtetszés, 

érdeklődés: 

Do you like Italian food? 

How do you like it? 

What do you think of his new car? 

Are you interested in sports? 

What’s your opinion about …?  

I think it’s great. 

I don’t like it. 

It looks nice. 

I’m interested in history. 

I like it very much. I think 

it’s disgusting. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

I want to… I didn’t want to 

… 

Képesség: Can you speak French? 

How much can you learn in a month? 

I can understand French 

Kötelezettség, tiltás: You have to pay before you start. 

You mustn’t eat in here. 

We must fill it in now 

Right now. 

Lehetőség: I may go to the party. 

I might wear my new black trousers. 

 

Terv: I’m going to look for a job. 

I want to improve my English. 

What job would you like to 

find? 

Ígéret I’ll always love you. 

I’ll pay you back tomorrow. 

 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It means… 

Események leírása: What happened? 

 

We went to the beach and 

sunbathed, then we went to a 

seafood restaurant. 

Információkérés, -adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

Who invented the dishwasher? 

 

Can you tell me the way to the station? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

It was invented by Josephine 

Cochrane. 

Take the first street on the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Hannah? Yes, we have already met. 
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your credit card 

number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t eat in here. 

Don’t worry. 

 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

Can you help me? Certainly, what can I do for 

you? 
 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Hi, Allie, how are you feeling 

today? 

And then… So… 

 
 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present simple passive 

 

present continuous 

 

present perfect simple 

She likes good food. 

She laughs a lot 

More than 55 million nappies are 

used every day. 

What are the two men at the back 

doing?. 

Have you been to a fashion show? 

I haven’t finished the housework 

yet. 

She’s already done it. 

We haven’t met since Christmas. 

I’ve lived here for ten years. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Múltidejűség past simple 

 

 

 

past simple passive 

 

past continuous 

 

 

 

 

past perfect 

Why didn’t you do your homework 

yesterday? 

We went to a seafood restaurant on 

the beach. 

It was invented by an American 

woman. 

He was driving on the motorway 

when his cousin called him on his 

mobile. 

What were you doing at six 

yesterday?  

They had seen him using his mobile 

when he was driving. 

He suddenly understood why his 

brother hadn’t come. 

Jövőidejűség going to  

 

future with will 

What are you going to do on 

Saturday? 

He’ll be seventeen next year. 

I’ll pay you back tomorrow. 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

I haven’t got a car, but I have a 

good bike.. 

my, your, his/her/its,our, their 

mine, yours,…theirs 

Nina’s brother 

the walls of the house 

Whose? 

Who does it belong to? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

picture location 

 

 

geographical location 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above 

at the top /  bottom, on the 

left/right, at the back, in the 

background 

along the street, past the park 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect simple 

how often? 

when? what time? 

 

 

 

 

what’s the time? 

when 

 

perfect simple 

already, yet, just 

 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

in 1998, in May, at 4 o’clock, on 

Tuesday  

It’s a quarter to eight. 

When I was watching TV, the 

phone rang. 

I have lived here for seven years 

now. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singulars and plurals 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

 

 

uncountable nouns 

children, people, men, women … 

one, two, three.. 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

a great number of people 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a cup of tea, a piece of cake 

a great deal of energy 

 

all, both, none, neither 

each, every 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

 

 

irregular adjectives 

People talk faster today than 

previous generations. 

She is the most beautiful girl in the 

class. 

This is the most interesting book 

I’ve ever read. 

better, worse 

Modalitás  should/shouldn’t 

 

can/ could 

 (ability)  

 

 

 

can/could/may 

(permission) 

must (obligation) 

have to 

mustn’t 

What should I do? 

You shouldn’t be so sensitive. 

She can swim very well.  

How much can you learn in a 

month? 

He could come in through the 

window. 

Can/could/may I open the window?  

 

You must read this book. 

Did you have to work last week? 

You mustn’t drive fast here. 

Logikai 

viszonyok 

 linking words 

conditional 1 

 

conditional 2 

 

time clauses with future 

meaning 

and, or, but, because, so, although 

If you meet Nicoletta, you’ll fall in 

love with her. 

If I saw a crocodile, I wouldn’t 

move. 

We’ll go to the beach on Sunday if 

the weather is fine. 

Függő beszéd  reported speech I don’t know where she comes 

from. 

He asked me if I wanted to dance. 

I told him to stop the car. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles 

some, any, many, much 

countability 

indefinite pronouns 

 

a, an, the 

There isn’t much milk in the fridge, 

but there are some eggs there. 

somebody, anybody, nobody, 

everybody, something, etc.… 
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Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 
 
 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására 
Témakör  Óraszám 
Personal topics: family relations, lifestyle 10 

Environment and nature 9 

Classroom activities 9 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 9 

English and language learning 9 

Intercultural topics 9 

Cross-curricular topics and activities 8 

Current topics 8 

Science and technology, Communication 10 

Entertainment  9 

Gaining and sharing knowledge 8 

Összes óraszám: 108 
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A témakör tartalma Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

Tevékenységek 

Personal topics: family relations, lifestyle 

 

-elmesél rövid, személyes 

történetet egyszerű nyelvi 

eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan 

összefűzve; 

-rövid, egyszerű, összefüggő 

szövegeket ír a tanult nyelvi 

szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, 

az adott tématartományban; 

 

-értelmez életkorának 

megfelelő nyelvi helyzeteket 

hallott szöveg alapján; 

 

-kommunikációt 

kezdeményez egyszerű 

hétköznapi témában, a 

beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi 

eszközökkel fenntartja és 

lezárja; 

-az életkorának megfelelő 

mindennapi helyzetekben a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket 

tesz fel, és válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre; 

-kifejez tetszést, nem 

tetszést, akaratot, 

kívánságot, tudást és nem 

tudást, szándékot; 

 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: acquaintances, 

friends, famous people 

A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: places to spend 

freetime 

A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, healthy 

eating, going to the doctor’s 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: extended family, 

social relations, 

relationships, traditional 

treatments, positive-negative 

characteristics 

Személyes élethez tartozó 

információk átadása  

Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő 

mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Interakció a személyes 

tématartományban. 

Prezentáció (egyéni): a 

családom, képekkel, szóbeli 

prezentációval  

-közeli és távoli rokonok 

-kedvenc rokonaim – miért? 

-érdekes családi történetek a 

múltból 

-Jövőképem (plakát, 

prezentáció) 

-példaképem, ill.egy híres 

ember élete 

szerepek a családon belül 

-a fiatal és az idős 

családtagok helyzete a 

különböző országokban 

Önálló szövegalkotás: -

tinédzserek helyzete a 

családban 

-What is it that teenagers 

find most irritating in middle 

aged people? What is it that 

middle aged people find 

most irritating in teenagers? 

Szerepjáték  

pl. a ruhaüzletben, orvosnál, 

fodrásznál, moziban, 

telefonos beszélgetések 

különböző szakemberekkel 

 

 

ENVIRONMENT AND NATURE 

-rövid, egyszerű, összefüggő 

szövegeket ír a tanult nyelvi 

szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, 

az adott tématartományban;  

 

-Értelmez életkorának 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: plants  

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

Internetes kutatás  

-veszélyeztetett állatok 

-a tengerek szennyezése -

műanyag-szigetek a 

tengerben 

Kiselőadás készítése  

-veszélyben a földünk 



352 

 

megfelelő nyelvi helyzeteket 

hallott szöveg alapján; 

-kommunikációt 

kezdeményez egyszerű 

hétköznapi témában, a 

beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja 

és lezárja; 

 

-az életkorának megfelelő 

mindennapi helyzetekben a 

tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket 

tesz fel, és válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre. 

 

célnyelven: natural 

disasters, nature protection 

campaigns 

-A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: nature 

protection, animal 

protection, keeping pets, 

saving natural resources  

-A környezeti és természeti 

tématartományhoz tartozó 

információk átadása. 

 

 

-a klímaváltozás jelenlegi és 

lehetséges hatásai 

Angol nyelvű természetfilm 

megtekintése és feldolgozása 

 

SCHOOL AND EDUCATION, CLASSROOM ACTIVITIES 

-megérti a szintjének 

megfelelő, nonverbális vagy 

vizuális eszközökkel 

támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, 

kérdéseket; 

 

-felkészülést követően 

röviden, összefüggően 

beszél az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

-képet jellemez röviden, 

ismert nyelvi fordulatok 

segítségével, segítő tanári 

kérdések alapján; 

 

 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: school subjects, 

knowledge 

 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő írott és 

hangzó 

szöveg felhasználása a 

nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

-Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő szöveg 

létrehozása írásban és 

szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

 

Egyéni (internetes) kutatás, 

képes beszámoló 

-a magyarországi és az 

angliai középiskola 

összehasonlítása 

 

Önálló szövegalkotás 

 

-hasznos-e az iskolai 

egyenruha?  

-jó dolog-e a bentlakásos 

iskola? 

-az ideális iskola jellemzői 

 

Íráskészség fejlesztése  

-panaszkodó email írásai 

angliai barátomnak a sok 

házifeladatról  

 

HOLIDAYS. TRAVELLING, TOURISM 

-A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

kooperatív munkaformában; 

 

-megérti az egyszerű, az 

adott tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő 

-A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: types of 

accommodation, 

destinations, sights, places 

of interests both in Hungary 

and around the world  

-A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: exhibits, travel 

documents, tickets, means of 

Projektmunka párban vagy 

csoportban  

-híres helyek, épületek 

bemutatása a célnyelvi 

országokban 

-híres helyek, épületek 

bemutatása Magyarországon 

-felkészülés egy külföldi 

utazásra Checklist készítése 

Internetes kutatás 

-érdekes, szokatlan szállások 

Játék 

-találd ki, melyik magyar 
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szövegeket, és értelmezi a 

szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

 

-kooperáció során 

létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően. 

 

transport, objects used while 

travelling, forms, brochures 

-A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, 

city tour 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: self-organized 

and package holidays, 

cultural differences, effects 

of tourism on people and 

economy 

Az utazás és turizmus 

tématartományhoz tartozó 

egyszerű információk 

átadása 

Interakció az utazás és 

turizmus tématartományban. 

 

nevezetességről beszélek!  

Önálló szövegalkotás 

-egyéni vagy társasutazás? 

Szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés

/ügyintézés 

 

PUBLIC MATTERS 

 

-értelmezi az életkorának 

megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők 

gondolatmenetét; 

 

-hallgat az érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, 

szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

 

-értelmezi az életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő 

információkat; 

A A témakörre jellemző 

helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: hotels, national 

and international 

attractions/sights, city 

life/country life  

A A témakörre jellemző 

eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

A A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

Életkornak és nyelvi 

szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése: arts and 

Projektmunka kooperatív 

munkaformában 

-kiállítások, érdekes 

múzeumok 

-plakátok, szórólapok, 

hirdetések készítése 

-kedvenc szórakozási 

formáink 

Önálló szövegalkotás 

-vidéki-városi élet előnyei és 

hátrányai 

-az olvasás szerepe a 21. 

században 

Adatlapok kitöltése 

Angol nyelvű film 

megtekintése, megbeszélése 
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cultural events, concerts, 

sports, books, media 

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

-A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

-idegen nyelvi 

kommunikációjában 

használja a célnyelv főbb 

jellemzőit; 

 

-tudatosan használ 

alapszintű nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat; 

 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 

 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: language skills, 

language learning strategies, 

languages, autonomous 

learning 

-A célnyelvre jellemző 

standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

-Nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

egyre tudatosabb 

alkalmazása. 

 

Nyelvtani, szókincsfejlesztő 

játékok készítése és játszása 

az órán. 

Internetes kutatás és 

beszámoló  

-új szavak jelentése, eredete, 

szinonímái 

-a dialektusokról 

 

Olvasásértés fejlesztése 

ismeretlen szavak 

jelentésének 

kikövetkeztetése 

Osztálykönyvtár 

évente egy-két könnyített 

olvasmány elolvasása, 

egyéni értékelése, ajánlása  

 

 

INTERCULTURAL TOPICS 

-célnyelvi 

kommunikációjába beépíti a 

tanult interkulturális 

ismereteket; 

 

 

-találkozik célnyelvi 

országismereti tartalmakkal; 

 

-megismeri a célnyelvi 

országok jellemzőit és 

kulturális sajátosságait; 

 

-a célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemeket használja. 

-Célnyelvi kulturális 

szokások, jellemzők 

ismerete: customs and 

traditions 

 

-Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, 

national sports, cuisine, 

tourist attractions 

 

-A célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemek alkalmazása 

 

-Célnyelvi kultúráról 

egyszerű információk 

átadása 

 

-Egyszerű interakció a 

célnyelvi kultúráról. 

 

Projektmunka, (internetes) 

kutatómunka 

-a hagyományok ápolása 

Magyarországon és 

Angliában 

-legfőbb sportágak a két 

országban 

-a labdajátékok eredete és 

elterjedése/változatai 

-Hollywood története és 

magyar vonatkozásai 

Prezentáció 

-a magyar történelem egy 

kiemelkedő eseménye  

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

-Tanult szavak, 

szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre 

Egyéni projektmunka 

-szókincsgyűjtés a kedvenc 

tantárgyam bemutatásához 
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kooperatív 

munkaformákban; 

 

-ismer szavakat, 

szókapcsolatokat a 

célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, 

más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő 

tartalmakból 

-Információszerzés 

célnyelven egyéb 

tanulásterületi tartalmakban. 

 

-poszter vagy kiselőadás 

készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

Önálló szövegalkotás 

-melyik tantárgyat hogyan 

hasznosíthatjuk a felnőtt 

életben? 

-kell-e a mindennapos 

testnevelés? 

-kell-e könyvet olvasnia a 

21. század fiataljának? 

 

 

CURRENT TOPICS 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

-használja a célnyelvet 

életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő aktuális 

témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 

-megért és használ szavakat, 

szókapcsolatokat a 

célnyelvi, az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel 

kapcsolatban; 

 

Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírekre 

és eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése 

és használata célnyelven 

 

Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és 

tájékozódásra való 

alkalmazása célnyelven 

 

Életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő angol nyelvű 

hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események 

alkalmazása 

ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

Videók megtekintése és 

feldolgozása 

-hírműsorok  

-aktuális eseményekről szóló 

tudósítások 

Internetes kutatómunka 

-egy aktuális esemény 

előzményeiről, részletesebb 

információkról 

szókincsfejlesztés a média 

világához 

 

SCIENCE, TECHNOLOGY, COMMUNICATION 

 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít 

kooperatív munkaformában; 

 

-kooperáció során 

létrehozott projektmunkával 

kapcsolatos kiselőadást tart 

A témakörre jellemző 

tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: basic objects 

used by everyday people, 

household gadgets, mobile 

phones, computers, internet  

 

A témakörre jellemző 

tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: using 

technology in everyday life, 

Projektmunka (csoportban):  

-Milyen technikai újítások 

fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 

a házimunkát  

a kommunikációt? 

Önálló szövegalkotás 

-a tudományos élet 

„fáklyavivői” a történelem 

folyamán 

-„Én és a telefonom”  

-A világ internet nélkül? 
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önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést 

követően; 

 

-az adott tématartományban 

szóban és írásban létrehoz 

szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

 

 

using technology for 

studying or for work 

 

A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete 

célnyelven: internet 

 

Egyszerű információ átadása 

a tudomány és technika 

tématartományban 

 

Egyszerű interakció a 

tudomány és technika 

tématartományban. 

 

ENTERTAINMENT 

-hallgat az 

érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, 

szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

 

-kiemel, kiszűr konkrét 

információkat a nyelvi 

szintjének megfelelő, 

élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó 

szövegből, és azokat 

összekapcsolja más 

iskolai vagy iskolán kívül 

szerzett ismereteivel; 

 

-értelmez egyszerű 

szórakoztató és 

ismeretterjesztő 

kisfilmeket; 

 

A tanult témákhoz 

kapcsolódó angol 

nyelvű információ 

megszerzése. 

Információ megosztása 

angol nyelven. 

 

Projektmunka  

prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel 

készítése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

-kedvenc témák feldolgozása 

posztereken, majd ezek kiállítása az 

osztályban 

-angol nyelvű filmek, programok 

ismertetése  

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

-társaival együttműködve, 

szóban, részben szóban vagy 

írásban projektmunkát, 

 

A tanult témákhoz 

kapcsolódó angol nyelvű 

információ megszerzése. 

Információ megosztása 

angol nyelven. 

 

  

-prezentáció készítése 

különböző témákban, és 

ezek bemutatása az 

osztálynak; 

-kedvenc témák feldolgozása 

posztereken, majd ezek 

kiállítása az osztályban 
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kiselőadást készít, s ezeket 

IKT-eszközök segítségével 

is meg tudja valósítani; 

 

hallgat az érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, 

szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

 

 

a nyomtatott vagy digitális 

alapú írott szöveget 

felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

 

felhasználja a célnyelvet 

ismeretszerzésre, valamint 

tudásmegosztásra 

 

-angol nyelvű filmek, 

programok ismertetése  

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  
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 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb.50-80 szavas szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 

 

Értékelés 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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12. évfolyam 

 

A középiskolai tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek 

ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően széleskörű információszerzésre és viszonyításra is képesek. 

Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan 

tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló 

fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész 

életükön át. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok 

kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak 

tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, 

mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. évfolyamon – 

különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget 

kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi 

során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; 

illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés 

előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 
 

Tartalom 

Óraszám: 93 óra/év, 3 óra/hét  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1+, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 
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Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 

rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 

használata esetén. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1+ nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 
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Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 

hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1+, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű 

fordulatokkal és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 
 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, 

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1+, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi 

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 

hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, 

ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1+, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 
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Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy 

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 12. 

évfolyam végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 

gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról minta alapján. 
 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 
 

b) Kommunikációs szándékok 

 

 A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 
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Megszólítás: 

 

Excuse me. Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

. 

Hello Claire. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Richard. 

Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you on Monday. 

Good night. 

Have a nice day. 

Have a good weekend! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

Have you met Nina? 

How do you do? 

This is my friend, Richard. 

This is …  

Hello. 

How do you do, Nina? 

How do you do? 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefonálás: Hello, this is Richard Taylor speaking 

Can I speak to Claire, please? 

I’ll call back again later this evening. 

It was nice to speak to you. 

Thanks for calling. Bye! 

 

Yes, just a minute, please. 

 

Bye! 

Levéírás, email: Dear Peter, 

Best wishes, 

(With) love, 

Looking forward to hearing from you 

soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you today? 

How are you feeling today? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Engedélykérés és reagálás: Can I sit here? 

May I open the window? 

Yes, of course. 

Certainly. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 



365 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New Year / birthday! 

 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / New Year 

/ birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

 Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad / happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m so happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Remény: What are your hopes for the new year? 

 

Are you coming to dinner tonight? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll pass your exam. 

I hope so. 

 

 

 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it’s terrible. 

Érdeklődés, érdektelenség: Are you interested in science? It doesn’t really bother me. 

Javaslat és arra reagálás Would you like to come to the cinema?  Yes, sure. 

Egyetértés, egyet nem 

értés kifejezése 
I fully agree with you. I think you’re 

right./ I don’t agree with you at all. 

 

Tetszés, nemtetszés, 

érdeklődés: 

Do you like Italian food? 

How do you like it? 

What do you think of his new car? 

Are you interested in sports? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

It looks nice. 

I’m interested in history. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  
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Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

Bizonyosság, 

bizonytalanság kifejezése 
I’m sure they will come. They might 

come, or they might not come. She can’t 

be very old, she must be 25. 

 

Képesség: Can you speak French? 

How much can you learn in a month? 

I can understand French 

Szükségesség kifejezése I need to… I don’t have to…  

Kötelezettség, tiltás: You have to pay before you start. 

You mustn’t eat in here. 

We must fill it in now 

Right now. 

Lehetőség: I may go to the party. 

I might wear my new black trousers. 

 

Terv: I’m going to look for a job. 

I want to improve my English. 

What job would you like to 

find? 

Ígéret I’ll always love you. 

I’ll pay you back tomorrow. 

 

 

 

 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It means… 

Véleménykérés és arra 

reagálás 
How do you feel about it? I think it’s great. 

Események leírása: What happened? 

 

We went to the beach and 

sunbathed, then we went to a 

seafood restaurant. 

Információkérés, -adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

Who invented the dishwasher? 

 

Can you tell me the way to the station? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

It was invented by Josephine 

Cochrane. 

Take the first street on the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Hannah? Yes, we have already met. 

 

 

 A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your credit card 

number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

I’m afraid I can’t. 

Meghívás és arra reagálás I’d like to invite you to my party. Thank 

you, I’m happy to come. 

Thank you, I’m happy to 

come. 
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Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t eat in here. 

Don’t worry. 

 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

Can you help me? Certainly, what can I do for 

you? 
 

 

 Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Hi, Allie, how are you feeling 

today? 

And then… So… 

 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present simple passive 

 

present continuous 

 

present perfect simple 

 

 

 

 

present perfect 

continuous 

She likes good food. 

She laughs a lot 

More than 55 million nappies are 

used every day. 

What are the two men at the back 

doing?. 

Have you been to a fashion show? 

I haven’t finished the housework 

yet. 

She’s already done it. 

We haven’t met since Christmas. 

I’ve lived here for ten years. 

Have you been waiting long? 

Múltidejűség past simple 

 

 

 

past simple passive 

 

past continuous 

 

 

 

 

past perfect 

Why didn’t you do your homework 

yesterday? 

We went to a seafood restaurant on 

the beach. 

It was invented by an American 

woman. 

He was driving on the motorway 

when his cousin called him on his 

mobile. 

What were you doing at six 

yesterday?  

They had seen him using his mobile 

when he was driving. 

He suddenly understood why his 

brother hadn’t come. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Jövőidejűség going to  

 

future with will 

What are you going to do on 

Saturday? 

He’ll be seventeen next year. 

I’ll pay you back tomorrow. 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

I haven’t got a car, but I have a 

good bike.. 

my, your, his/her/its,our, their 

mine, yours,…theirs 

Nina’s brother 

the walls of the house 

Whose? 

Who does it belong to? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

picture location 

 

 

geographical location 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above 

at the top /  bottom, on the 

left/right, at the back, in the 

background 

along the street, past the park 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect simple 

how often? 

when? what time? 

 

 

 

 

what’s the time? 

when 

 

present perfect simple 

already, yet, just 

 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

in 1998, in May, at 4 o’clock, on 

Tuesday  

It’s a quarter to eight. 

When I was watching TV, the 

phone rang. 

I have lived here for seven years 

now. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singulars and plurals 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

 

 

uncountable nouns 

children, people, men, women … 

one, two, three.. 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

a great number of people 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a cup of tea, a piece of cake 

a great deal of energy 

 

all, both, none, neither 

each, every 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

 

 

irregular adjectives 

People talk faster today than 

previous generations. 

She is the most beautiful girl in the 

class. 

This is the most interesting book 

I’ve ever read. 

better, worse 

Modalitás  should/shouldn’t 

 

can/ could 

 (ability)  

 

 

 

can/could/may 

(permission) 

must (obligation) 

have to 

mustn’t 

What should I do? 

You shouldn’t be so sensitive. 

She can swim very well.  

How much can you learn in a 

month? 

He could come in through the 

window. 

Can/could/may I open the window?  

 

You must read this book. 

Did you have to work last week? 

You mustn’t drive fast here. 

Logikai 

viszonyok 

 linking words 

conditional 1 

 

conditional 2 

 

time clauses with future 

meaning 

and, or, but, because, so, although 

If you meet Nicoletta, you’ll fall in 

love with her. 

If I saw a crocodile, I wouldn’t 

move. 

We’ll go to the beach on Sunday if 

the weather is fine. 

Függő beszéd  reported speech- in 

present tense only 

I don’t know where she comes 

from. 

He’s asking me if I want to dance. 

I tell him to stop the car. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles 

some, any, many, much 

countability 

indefinite pronouns 

 

a, an, the 

There isn’t much milk in the fridge, 

but there are some eggs there. 

somebody, anybody, nobody, 

everybody, something, etc.… 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

 
Témakör neve: Óraszám: 
Personal topics: family relations, lifestyle 6 

Environment and nature 10 

Classroom activities 4 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 7 

English and language learning 10 

Intercultural topics 6 

Cross-curricular topics and activities 6 
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Current topics 8 

Science and technology, Communication 12 

Entertainment  8 

Gaining and sharing knowledge 6 

Final exam preparation (if required) (15 óra, beépítve) - 

Összes óraszám: 93 

 

 
 

c) Témakörök 

 

 

A témakör tartalma 

 

Fejlesztési feladatok és 

ismeretek  

 

Tevékenységek 

 

PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS 

-elmesél rövid, személyes 

történetet egyszerű nyelvi 

eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan 

összefűzve; 

-rövid, egyszerű, összefüggő 

szövegeket ír a tanult nyelvi 

szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az 

adott tématartományban; 

-értelmez életkorának 

megfelelő nyelvi helyzeteket 

hallott szöveg alapján; 

-összetett írott instrukciókat 

értelmez; 

-kommunikációt kezdeményez 

egyszerű hétköznapi témában, 

a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel 

fenntartja és lezárja; 

-a tanult nyelvi elemeket 

többnyire megfelelően 

használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán 

helyzetekben; 

-váratlan, előre nem 

kiszámítható eseményekre, 

jelenségekre és történésekre is 

reagál egyszerű célnyelvi 

eszközökkel, személyes vagy 

online interakciókban; 

-üzeneteket ír; 

-megoszt alapvető személyes 

információkat magáról 

egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, 

friends, immediate environment, 

home, parts of the house/flat, 

furnishings, appliances, 

holidays, hobbies, welfare, 

social relations. 

Személyes témákhoz tartozó 

információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő mindennapi nyelvi 

funkciók használata. 

 

 

-Projekt (egyéni): családfa készítése, 

képekkel, szóbeli prezentációval (a 

folyamatos, összefüggő beszéd 

gyakorlására) 

Közeli és távoli rokonok, kedvenc 

rokonaim  

-Internetes kutató munka és 

csoportos projekt:  

-családok az angol nyelvű 

országokban, különbségek, 

hasonlóságok 

’close/nuclear families’, ’one parent 

families’, ’extended families’, 

’adopted children’ 

szerepek a családon belül 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál 

-prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az angol és magyar 

családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

-Közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

 



371 

 

-alapvető helyzetekben, akár 

telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki 

magát az ismert nyelvi 

eszközök segítségével. 

 

 

ENVIRONMENT AND NATURE 
 

-a tanult nyelvi elemeket 

többnyire megfelelően 

használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán 

helyzetekben; 

-megoszt alapvető személyes 

információkat környezetéről 

egyszerű nyelvi elemekkel; 

-ismerős és gyakori alapvető 

helyzetekben, akár telefonon 

vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és 

érthetően fejezi ki magát az 

ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

 

 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants,nature, natural 

disasters, nature/animal  

protection, keeping pets, natural 

phenomena, maintaining the 

environment, sustainability. 

-Környezethez tartozó 

információk átadása 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő mindennapi nyelvi 

funkciók használata. 

 

 

-Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

a tengerek szennyezése -műanyag-

szigetek a tengerben 

-Kiselőadás készítése:  

veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és 

lehetséges hatásai 

a nemzeti parkok és állatkertek 

feladatai 

Mennyire egészséges lakóhelyem 

környezete 

-Vitafórum:  

hasznosak-e az állatkertek? 

jó-e kutyát tartani lakótelepi 

lakásban? 

-Egy angol nyelvű természetfilm 

megtekintése 

 

 

SCHOOL AND EDUCATION 
 

-egyre magabiztosabban 

kapcsolódik be történetek 

kreatív alakításába, 

átfogalmazásába; 

-felkészülést követően röviden, 

összefüggően beszél az adott 

tématartományhoz tartozó 

témákban; 

-képet jellemez röviden, ismert 

nyelvi fordulatok segítségével, 

segítő tanári kérdések alapján; 

-változatos, kognitív kihívást 

jelentő szóbeli és írásbeli 

feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult 

nyelvi eszközökkel, szükség 

szerint tanári segítséggel; 

-egyénileg vagy társaival 

együttműködve, szóban, 

részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

tárgyakra, eseményekre, 

tevékenységekre, fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: school staff, 

educational institutions, 

afternoon activities, school 

festivals, school traditions, 

events, extracurricular activities, 

extracurricular opportunities for 

language learning/use of 

language, learning, 

extracurricular use of language, 

social events, keeping traditions, 

school subjects, knowledge, 

language learning targets, 

professional orientation 

-Részvétel tanórai nyelvi 

fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a 

nyelvi célok elérésére 

-Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

régi és új iskolám összehasonlítása - 

történetük, híres tanáraik 

-Csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

-Internetes kutatómunka: - képes 

beszámolók 

érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

-Íráskészség fejlesztése:  

beszámoló írása egy iskolai 

eseményről az iskolai újság részére 

panaszkodó email írásai angliai 

barátomnak a sok házifeladatról  
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készít, s ezeket IKT-eszközök 

segítségével is meg tudja 

valósítani; 

-alkalmazza az életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és 

feladatmegoldás során; 

-részt vesz szövegértést 

igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

-részt vesz szövegalkotást 

igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

-a tanórán bekapcsolódik az 

interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a 

begyakorolt nyelvi elemeket 

tanári segítséggel a feladat 

céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő írott és hangzó szöveg 

felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 
 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív 

munkaformában; 

-megérti és értelmezi az 

egyszerű, az adott 

tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár 

IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően. 

 

-A témakörre jellemző 

résztvevőkre, tárgyakra, 

eseményekre, tevékenységekre, 

fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: tourists, 

tour guides, types of 

accommodation, destinations, 

sights, places of interests: 

monuments, exhibits, travel 

documents, means of transport, 

objects used while travelling, 

forms, brochures, holidays in 

Hungary and abroad, preparing, 

planning a trip, sightseeing,  

-A témakörre jellemző 

fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven. 

-Az utazás és turizmus 

tématartományhoz tartozó 

egyszerű információk átadása. 

 

Projektmunka egyénileg, párban 

vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a 

célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása 

Magyarországon 

Lakóhelyünk turisztikai 

nevezetességeinek bemutatása 

célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes 

megtervezése 

-Internetes kutatás 

Érdekes, szokatlan szállások 

Különleges utazási lehetőségek, 

járművek a nagyvilágban 

-Szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyinté

zés 

’Én vagyok az idegenvezető – az 

osztály a turistacsoport’ 

-Panaszlevél vagy/és kritika írása: 

egy hotelről, szórakozóhelyről 

PUBLIC MATTERS 
 

-megérti a nem kizárólag 

ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó, élőszóban vagy 

A témakörre jellemző 

résztvevőkre, helyszínekre, 

eseményekre, tevékenységekre, 

-Projektmunka, egyéni bemutatók: 

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/ 
szüleinket?  
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digitális felületen elhangzó 

rövid szöveg tartalmát; 

-értelmezi az életkorának 

megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők 

gondolatmenetét; 

-hallgat az érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, tanórán 

kívül is, szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

-értelmezi az életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben 

megjelenő információkat; 

-megérti a nem kizárólag 

ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó rövid írott szöveg 

tartalmát. 
 

fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: members 

of the public sector and civil 

service, tourists, cultural 

institutions, restaurants, national 

and international 

attractions/sights, city 

life/country life, entrance 

tickets, forms, brochures, 

cultural events, ways of 

entertainment, giving directions, 

hobbies, entertainment, culture, 

travelling, national and 

international tourism. 

Mi szórakoztat minket? 

-Vitakészség fejlesztése: 

 vidéki-városi élet előnyei és 

hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

Klasszikus zene = a régmúlt pop 

zenéje? 

-Íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adalapok kitöltése 

film/könyv - ajánló brossúra 

készítése 

-egy angol nyelvű – korosztályi 

érdeklődésnek megfelelő - film 

megtekintése, megbeszélése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 
 

-idegen nyelvi 

kommunikációjában használja 

a célnyelv főbb jellemzőit; 

-értelmezi és használja az 

idegen nyelvű írott, olvasott és 

hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is.  

-tudatosan használ alapszintű 

nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat 

-követi a célnyelvi normához 

illeszkedő kiejtést és intonációt 

a begyakorolt nyelvi 

elemekben; 

-tanult nyelvi eszközökkel és 

nonverbális elemek 

segítségével tisztázza 

mondanivalójának lényegét; 

-digitális eszközöket és 

felületeket is használ 

nyelvtudása fejlesztésére; 

-következetesen alkalmazza a 

célnyelvi betű- és jelkészletet; 

-ismeretlen szavak valószínű 

jelentését 

szövegösszefüggések alapján 

kikövetkezteti az életkorának 

és érdeklődésének megfelelő, 

konkrét, rövid szövegekben; 

 

-A témakörre jellemző 

fogalmakra,  vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: language 

skills, language learning, 

languages, stb. 

-A célnyelvre jellemző 

standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

-A célnyelvi betű- és jelkészlet 

következetes alkalmazása 

-Tanult nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák 

tudatos alkalmazása 

Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok 

készítése és játszásaaz órán 

-internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, 

szinonimáiról 

a magyar és az angol nyelv 

eredetéről, a különböző 

nyelvcsaládokról  

a dialektusokról 

kedvenc pop dalom érdekes 

szófordulatai 

-Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen 

szavak jelentésének 

kikövetkeztetése 

-Íráskészség fejlesztése: 

cikkek egy havonta megjelenő angol 

nyelvű osztály ’hirlaphoz’ 

(pl.’Teenage Herald’) felhasználva 

az aktuális témákhoz végzett 

kutatómunkákat 

angol nyelvű hirdetőtábla az 

osztályban az aktuális 

hírekkel/felhívásokkal angolul 
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-egy összetettebb nyelvi 

feladat, projekt végéig tartó 

célokat tűz ki magának; 

-nyelvtanulási céljainak 

eléréséhez megtalálja és 

használja a megfelelő 

eszközöket; 

-hibáit többnyire észreveszi és 

javítja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERCULTURAL TOPICS 
 

- célnyelvi kommunikációjába 

beépíti a tanult interkulturális 

ismereteket; 

-találkozik célnyelvi 

országismereti tartalmakkal; 

-megismeri a célnyelvi 

országok jellemzőit és 

kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi 

elemeket használja. 

 

 

-Célnyelvi és hazai kulturális 

szokások, jellemzők ismerete 

-Célnyelvi országok 

országismereti jellemzőinek 

ismerete  

-Főbb hazai országismereti 

jellemzők ismerete célnyelven 

-Legfontosabb hazai látnivalók, 

országismereti jellemzők 

bemutatása célnyelven, a 

célnyelvi kultúrákhoz 

kapcsolódó tanult nyelvi elemek 

alkalmazása. 
 

Projektmunka: 

A hagyományok ápolása 

Magyarországon és Angliában 

A falvak szerepe a manapság a két  

országban 

miért halt ki a népviselet Angliában 

és miért maradt meg 

Magyarországon? 

Mik a legfőbb sportágak a két 

országban és miért? 

Internetes kutatómunka: 

a labdajátékok eredete 

elterjedése/változatai 

Hollywood története, magyar 

vonatkozásai 

-Prezentáció: 

karácsony ünneplése a világ 

országaiban 

a magyar történelem egy 

kiemelkedő eseménye és hatása más 

országokra 
 

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 
 

-egyénileg vagy társaival 

együttműködve, szóban, 

részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást 

készít, s ezeket IKT-eszközök 

segítségével is meg tudja 

valósítani; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív 

munkaformákban; 

aktívan részt vesz az 

életkorának és érdeklődésének 

megfelelő gyermek-, és 

ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

ismer szavakat 

szókapcsolatokat a célnyelven 

-Tanult szavak, szókapcsolatok 

használata célnyelven a 

témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő 

tartalmakból 

-Más tantárgyakból szerzett 

ismeretek és előzetes tudás 

felhasználása célnyelven. 
 

-Projekt munka (egyéni): 

szókincsgyűjtés a kedvenc 

tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/ író/ költő/ 

történelmi hős életének ismertetése 

(Papíralapú vagy online) poszter 

vagy kiselőadás készítése bármely 

más tudásterület témaköreiről. 

-játék: 

-szavak gyűjtése és elhelyezése a 

különböző tantárgyak oszlopai alá – 

kié a leghosszabb lista? 

-(történelmi) események 

modellezése szerepjátékkal 
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a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének 

megfelelő, más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

CURRENT TOPICS 
 

-használja a célnyelvet 

életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő aktuális 

témákban és a hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

-megért és használ szavakat, 

szókapcsolatokat a célnyelvi, 

az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel 

kapcsolatban; 

-megérti és tájékozódásra 

használja a célnyelvi, 

életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírek, események 

lényegét. 

 

-Életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs 

megértése és használata 

célnyelven 

-Életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi 

aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra 

való alkalmazása célnyelven. 

 

-Online videók megtekintése: 

- hírműsorok  

- aktuális eseményekről szóló 

tudósítások 

- riportok 

-Szerepjáték: 

-’néma’ videókhoz 

szövegkészítés és eljátszás 

- TV interjúkészítés egy 

híres emberrel (pl. 

sportolóval)  

-Internetes kutatómunka: 

- egy aktuális esemény 

előzményeiről, részletesebb 

információkról 

- szókincsfejlesztés a média 

világához 

-Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az 

újságnyelv: 

- a szalagcímek nyelvezete 

- az újságcikkek stílusa 

szerkezete 

- különbség egy hír írott és 

szóbeli megjelenésében  

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 

 -papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív 

munkaformában; 

-egyénileg vagy kooperáció 

során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár 

IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

-az adott tématartományban 

értelmez nyelvi szintjének 

megfelelő hallott és írott 

célnyelvi szövegeket kevésbé 

ismert témákban és 

szövegtípusokban is; 

-az adott tématartományban 

szóban és írásban létrehoz 

szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

 

-A témakörre jellemző 

tárgyakra, tevékenységekre, 

fogalmakra, vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: basic 

objects used by everyday 

people, mobile phones, 

computers, internet, using 

technology in everyday life, 

using technology for studying or 

for work, using technology in 

everyday life, using technology 

for studying or for work. 

-Egyszerű információ átadása a 

tudomány és technika 

tématartományban. 

 

 

-Projektmunka (csoportban): Milyen 

technikai újítások fogják segíteni a 

jövőben…  

- a közlekedést 

- a házimunkát  

- az oktatást? 

- a kommunikáci 

-Internetes kutatómunka és 

prezentáció 

- a világ legfontosabb 

találmányai 

- a kommunkáció fejlődése az 

utóbbi 20 évben. 

-Véleménynyilvánítás: 

- az internet jövője 

- Mire jó a virtuális valóság?  

- a közösségi oldalak előnyei 

és hátrányai. 
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ENTERTAINMENT 

 
-hallgat az érdeklődésének 

megfelelő autentikus 

szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, tanórán 

kívül is, szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

-kiemel, kiszűr konkrét 

információkat a nyelvi 

szintjének megfelelő, 

élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, 

és azokat összekapcsolja más 

iskolai vagy iskolán kívül 

szerzett ismereteivel; 

-értelmez egyszerű 

szórakoztató és 

ismeretterjesztő kisfilmeket; 

-értelmezi az életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben 

megjelenő információkat; 

-összetett írott instrukciókat 

értelmez; 

-érdeklődése erősödik a 

célnyelvi irodalmi alkotások 

iránt; 

-rövid szövegek írását igénylő 

kreatív munkát hoz létre 

önállóan; 

-üzeneteket ír; 

-a nyomtatott vagy digitális 

alapú írott szöveget 

felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

-találkozik életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

-felhasználja a célnyelvet 

szórakozásra és élményalapú 

játékos nyelvtanulásra. 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak 

megismerése (irodalom, film, 

társasjáték) 

-Életkornak és nyelvi szintnek 

megfelelő angol nyelvű 

szövegek felhasználása 

szórakozás és élményalapú 

játékos nyelvtanulás céljára. 

 

-Internetes kutatómunka: 

külföldi kulturális események 

megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, 

értékelése 

érdekes kiállítások, múzeumok 

-Kedvenc filmem bemutatása 

angolul 

-Kedvenc számom bemutatása, 

meghallgatása: 

-a szöveg leírása és értelmezése 

 

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 
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-egyénileg vagy társaival 

együttműködve, szóban, 

részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást 

készít, s ezeket IKT-eszközök 

segítségével is meg tudja 

valósítani; 

-papíralapú vagy IKT-

eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív 

munkaformákban; 

a nyomtatott vagy digitális 

alapú írott szöveget 

felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

rövid, egyszerű, ismert nyelvi 

eszközökből álló kiselőadást 

tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy 

digitális alapú vizuális 

eszközök támogatásával; 

-néhány szóból vagy 

mondatból álló jegyzetet készít 

írott szöveg alapján; 

-a tanórán kívüli, akár játékos 

nyelvtanulási lehetőségeket 

felismeri, és azokat használja; 

-találkozik életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

 

-Információ megosztása az 

ismert nyelvi eszközökkel angol 

nyelven 

-A tanult témákhoz kapcsolódó 

releváns angol nyelvű 

információ megszerzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Projektmunka (egyéni vagy 

csoportos): 

prezentáció/hangfelvétel/videófelvét

el késztése különböző témákban, és 

ezek bemutatása az osztálynak. 

-Kedvenc témák feldolgozása 

posztereken – majd ezek kiállítása 

az osztályban. 

-Angol nyelvű filmek, programok 

ismertetése az angolos faliújságon 

írásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL EXAM 

PREPARATION (IF 

REQUIRED) 

 

-Középszintű nyelvi érettségi 

feladatainak, a vizsga 

szabályainak bemutatása 

-Középszintű nyelvi érettségi 

feladatok megoldása 

-Szóbeli érettségi témaköreinek 

gyakorlása és egyéni 

szempontokból történő 

átgondolása 

-A folyamatos beszéd 

gyakorlása, valamint a 

tématartományhoz kapcsolódó 

kép alapján  gondolatai, 

véleménye és érzései 

kifejezésének gyakorlása. 

 

 

 

 

Vizsgafeladatok gyakorlása 

Vizsgaszituációk gyakorlása 

Szókincsfejlesztés az érettségi 

témakörökben 

Vélemény összefüggő kifejtése 

spontán felmerülő, érettségihez 

kapcsolódó témakörökben 

Megadott szószámú szöveg írása a 

középszintű érettségi vizsga 

témaköreihez kapcsolódóan. 
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A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 70-110 szavas szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 

 

 

Értékelés 

 
Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés 

– szóbeli értékelés 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– év végi vizsgadolgozatok 
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7.5. Az angol mint idegen nyelv emelt szintű képzésének évfolyamonkénti terve 

7.5.1. A fakultatív emelt szintű képzés célja 

 

Emelt szintű órákra a 11. évfolyamtól járhatnak tanulóink. Nem korlátozzuk azok körét, 

akik jelentkezhetnek emelt szintű képzésre, így járhatnak olyan tanulók is, akik első, illetve 

második idegen nyelvként tanulják a célnyelvet, és a nyelvi előkészítős képzésben részt vevők 

is. Így a csoportok összetétele heterogén lehet. Az eltérő szinteket differenciált oktatással, 

illetve – lehetőség szerint – csoportbontással kívánjuk figyelembe venni. 

Az emelt szintű órák elsődleges célja az, hogy felkészítsék a tanulókat az emelt szintű 

érettségire, azaz a KER szerinti B2-es szintre. A tananyag felöleli az emelt szintű érettségi 

követelményeit, figyelembe veszi az írásbeli és szóbeli vizsga feladattípusait. A helyi 

tantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények és témakörök is ezt a kimenetet 

célozzák meg. Azt azonban, hogy a tanuló a 12. évfolyamon ténylegesen vállalja-e az emelt 

szintű érettségi követelményeit, több tényező is befolyásolhatja, és akár úgy is dönthet, hogy 

mégis csak középszintű vizsgát tesz. A 12. év végi kimenet az emelt szintű képzés végén is 

lehet csupán B1-es szint (pl. olyan tanuló esetében, aki másodikként tanulja az adott idegen 

nyelvet). A tanulónak nem származhat hátránya abból, hogy nagyobb követelménynek kell 

eleget tennie, így a továbbhaladás feltétele az, hogy az alapórás képzéssel kapcsolatban 

megfogalmazottakat teljesítse. Az érdemjegyek adásában is szem előtt tartjuk a fenti elvet: az 

alapórán, illetve az emelt órán szerzett jegyek 2:1 arányban viszonyulnak egymáshoz. 

Természetesen az alapórák anyaga és az emelt szintű órákon tanultak nem választhatók el 

egymástól, hanem erősítik egymást, és komplex módon fejlesztik a nyelvi készségeket.  

A tankönyv- és tananyagválaszás szempontjai, valamint a tanulók értékelésének céljai és 

módszerei szintén megegyeznek az alapórás képzés kapcsán leírtakkal. 

Óraterv: 
 

évfolyam 11. 12. 

heti 

óraszám 

2 2 

hetek 

száma 

36 31 

éves 

óraszám 

72 62 

 

 

7.5.2. A fejlesztési célok készségterületenként – előzetes tudás, tartalom, célok, feladatok 

a 11-12. évfolyamra 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a 

szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 

követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, 

hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, 

riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely 

külföldi utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális 

események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 
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vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 
Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 
tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 
Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 
beszélgetésbe. 
Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 
mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 
félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 
A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 
alkalmazása. 
Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 
elősegítése. 
Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 
a beszélgetésbe.  
Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 
stílusban. 
Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 
hatékony jelzése. 
A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 
Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 
megfogalmazza mondanivalóját. 
Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 
Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 
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Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 
párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 
élményeit, álmait, reményeit, céljait. 
Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 
El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 
nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 
az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 
skálájában. 
A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 
alátámasztása példákkal, érvekkel. 
Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 
valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 
Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 
Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 
témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 
megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és 
verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 
példákkal, érvekkel. 
Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 
legtöbb általános témában. 
A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 
Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 
Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 
Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 
Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 
Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 
Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 
Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 
Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
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Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 
(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 
társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 
 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges 

részletek megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános 

és részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 
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Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 
érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 
Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 
kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 
Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 
feljegyzése. 
Az adott műfaj hagyományainak követése. 
Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 
az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 
Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 
érthető közlése. 
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 
feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 
Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 
Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 
A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 
jelentőségének kiemelése levelezésben. 
Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 
átírása. 
Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 
Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 
Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 
alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 
A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 
információk és érvek szintetizálása. 
A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 
követése. 
Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 
tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 
könnyebb megértés támogatására. 
Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 
A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 
A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 
Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 
stíluselemeinek alkalmazása. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 
használt kritériumok megismerése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 
képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 
SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó 
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levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 
visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 
blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 
szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, 
cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 
jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek 
készítése. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy 

elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó 

beszélgetések gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős 

kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja 

indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és 

természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni 

anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem 

megterhelő.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az 

érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja 

fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el 

tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és 

hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival 

kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek 

szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást 

képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai 

szövegeket. 

A tanuló több műfajban is képes világos, részletes 

szöveget alkotni különböző témák széles körében, és ki 

tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy 

részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 

előnyöket és hátrányokat. 

 

7.5.3.Témakörök, kommunikációs szándékok és fogalomkörök évfolyamonként 

 

Témakörök a 11. évfolyamra (a középszint témáin túl): 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A család szerepe az egyén és a társadalom 

életében.  

Családi munkamegosztás, szerepek a 

családban, generációk együttélése.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás; generációk kapcsolata. 

Etika: ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor. 

Ember és társadalom  

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek 

útkeresése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

Etika: előítélet, tolerancia, bizalom, 
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Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága 

(barátság, szerelem, házasság). 

Az ünnepek fontossága az egyén és a 

társadalom életében 

Öltözködés, divat, az öltözködés mint a 

társadalmi hovatartozás kifejezése. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

együttérzés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek: a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz; fogyasztói társadalom, 

bűn és büntetés. 

Földrajz: biotermékek. 

Környezetünk 

A lakóhely és környéke fejlődésének 

problémái. 

A természet és az ember harmóniája. 

A környezetvédelem lehetőségei és 

problémái. 

Globális kihívások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: víz- és 

energiatakarékosság, újrahasznosítás. 

Ember és természet: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák. 

Az iskola 

Iskolatípusok és iskolarendszer 

Magyarországon és más országokban.  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka. 

Iskolai hagyományok nálunk és a 

célországokban. 

Történelem, társadalmi, gazdasági és 

állampolgári ismeretek: a tudás fogalmának 

átalakulása, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei 

itthon és más országokban, divatszakmák. 

Matematika: gazdasági és pénzügyi nevelés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Az étkezési szokások, ételspecialitások 

hazánkban és más országokban.  

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

A gyógyítás egyéb módjai. 

Függőségek, szenvedélybetegségek 

(dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka, balesetek 

megelőzése, egészséges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Témakörök a 12. évfolyamra (a középszint témáin túl): 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

A szabadidő jelentősége az ember életében.  

A művészet szerepe a mindennapokban. 

 Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok. 

A könyvek, a média és az internet szerepe, 

hatásai. 

Földrajz: saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, más népek kultúrájának 

ismeretén keresztül. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, 

lírai, drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete, 

médiatudatosságra nevelés. 

Informatika: e-könyvek. 

Utazás, turizmus 

A motorizáció hatása a környezetre és a 

társadalomra. 

Az idegenforgalom jelentősége. 

Fizika, kémia: fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság. 

 

Tudomány és technika Fizika; kémia, biológia-egészségtan: 
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A tudományos és technikai fejlődés pozitív 

és negatív hatása a társadalomra, az 

emberiségre. 

A média hatása a tömegekre, médiaetika. 

Az orvostudomány fejlődése (klónozás, 

géntechnika stb.). 

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Az Európai Unió tagországai és az unió 

szervezete, Magyarország és az EU. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági 

helyzete. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás; tudatos vásárlás; pénzügyi 

ismeretek. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek: banki ügyletek, tőzsde, gazdasági 

problémák, a jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

 

 

11-12. évfolyam: 

 

NYELVTANI SZERKEZETEK EMELT SZINTEN (a középszint követelményein túl) 

 

 

Nyelvtani szerkezetek     példák 

Modal verbs with perfect infinitive   You should have told her. 

      They may have come home. 

      It must have been a very good holiday. 

Future Continuous     This time tomorrow I’ll be flying over the ocean. 

Future Perfect     By the end of this year they will have been  

      married for 20 years. 

Past Perfect Continuous    I was tired. I had been working all day. 

Present Continuous Passive    Our flat is being redecorated. 

Past Continuous Passive    We had to climb the stairs because the lift was 

      being repaired. 

Participle clauses     Preparing for my test, I reviewed the last three 

      chapters. 

      Having finished lunch, we went back to work. 

Would (past habits)     I would go to the river every day when I was a 

      young girl. 

Wish (state verbs/action verbs)   I wish you would help me. 

Wish (unfulfilled actions)    I wish I hadn’t said that. 

Gerund and infinitive in idiomatic 

 expressions      It’s no use talking to him. 

      There’s no point in waiting here. 

      If we are to catch the train, we should leave 

      immediately. 
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      He went there only to find that everybody had 

      left. 

Conditionals - mixed type    If we had bought a map, we would know where 

      we are. 

Inversion (for emphasis)    Hardly had he arrived when he had to leave  

      again. 

      Not only did he arrive late, but he also forgot to 

      bring a present. 

Subjunctive     She insisted that she help her. 

      It’s funny that you should say that. 

      I suggest he go home. 

      We had better go home now. 

      I would rather have some coffee. 

      I would rather you didn’t do this. 

      It’s time we went home. 

 

 

7.3.4. Ajánlás az éves óraszám felhasználására 

 

11. évfolyam 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

 

Témakör Óraszám 

1. Személyes vonatkozások 13 

2. Ember és társadalom 13 

3. Környezetünk 13 

4. Az iskola 13 

5. Életmód 13 

6. Érettségi feladatok 7 

Összesen 72 

 

 

 

 

12. évfolyam 

Heti 2 óra, évi 62 óra 

 

Témakör Óraszám 

1. Szabadidő, művelődés 14 

2. Utazás, turizmus 14 

3. Tudomány és technika 15 

4. Gazdaság és pénzügyek 15 

5. Érettségi feladatok 4 

Összesen 62 
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8. A német mint idegen nyelv fejlesztési tervei 

 

8.1. A német mint első idegen nyelv fejlesztési terve a 9-10. évfolyamon 

 

8.1.1. A fejlesztési célok készségterületenként – előzetes tudás, tartalom, célok, feladatok 

a 9-10. évfolyamon 

9 A. osztály 

A német nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak 

és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek 

a megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.  

9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a 

nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 

összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. 

Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül 

ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár 

elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak 

segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes 

érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan 

különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, 

amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 

mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a 

nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele 

meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, 

ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 
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A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A 

gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább 

fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi 

ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új 

témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A 

már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti 

tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített 

közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok 

továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9-

10. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti A2 szint 

eléréséhez. 
 

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések 

lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a 

számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról;  

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveit két beszélő esetén; 

képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott 

hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző 

szavak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen 

szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk 
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keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Közlemények, beszámolók, párbeszédek, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a 

televízióban és a rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 

kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 

témákról.  

Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol 

kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős 

témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében 

spontán módon boldogulni; 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit 

kifejezni érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban; 

ismeri a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és 

egyre kevesebb zökkenővel alkalmazza ezeket; 

stílusában, regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a 

kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési 

információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is  

(pl. boltban, postán, bankban).  

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése - időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 
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A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 

utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek 

megfelelő témakörökben kifejezze magát; 

tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni; 

képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és 

szükség szerinti módosítására; 

képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő 

pontossággal kifejtse. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 
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Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érvelés, előadás, prezentáció (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, 

rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegeket; 

képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 

amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és 

konkrét információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni 

ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 

benyomásairól és véleményéről; 

képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, 

illetve saját ötletről; 

minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 

szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető 

stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról rövid, 

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, 

szolgáltatóknak, tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést / 

nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó 

instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; 

rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
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8.1.2. Témakörök, kommunikációs szándékok és fogalomkörök évfolyamonként 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 
 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig : 

 öröm kifejezése  

 sajnálat kifejezése  

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése  

 csodálkozás kifejezése  

 remény kifejezése  

 bánat / bosszúság kifejezése 

 ígéret kifejezése  

 szándék, terv kifejezése 

 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás  

 ítélet, kritika kifejezése 

 elvárás kifejezése  

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése 

 események leírása  

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén  

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre  

 bemutatás  

 gratuláció kifejezése és arra reagálás  

 együttérzés és arra reagálás  

 hála kifejezése 

 félelem kifejezése  

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése 

 véleménykérés kifejezése  

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása 

 szemrehányás kifejezése  

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése  

 reklamálás  

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése  

 segítség felajánlása, elfogadása  

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás 

 megerősítés kifejezése  

 körülírás, példa megnevezése  

 érdeklődés, érdektelenség 

 elismerés, dicséret és arra reagálás  

 közömbösség  

 indoklás  
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 szóbeli üdvözletküldés  

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben  

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben 

 elemek összekapcsolása szóban 

 mondandó összefoglalása  

 beszélgetés lezárása  

 segítségkérés és arra reagálás 

 engedélykérés és arra reagálás  

 feltételezés, kétely kifejezése  

 magyarázat kifejezése  

 bánat, elkeseredés kifejezése  

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz : 

 személytelenség 

 függő beszéd jelen időben 

 vonzatos igék, névmási határozószók  

 főnévként használt melléknév, melléknévi igenév 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban, brauchen zu + Inf.  

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben  

 zu + Inf. szerkezet  

 mellékmondatok: alanyi mellékmondat , tárgyi mellékmondat, helyhatározói 

mellékmondat, időhatározói mellékmondat egyidejűségre és elő- és utóidejűségre 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat, célhatározói mellékmondat, vonatkozó 

mellékmondat  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás , vonatkozó 

névmás  

 feltételesség jelen időben, wäre, hätte, würde , módbeli segédigék feltételes módban  

 kollokációk, Funktionsverbgefüge  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő jellemzésével; 
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 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében 

tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon 

a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, 

medizinisches Fachpersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Persönliche Dienstleistungen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, 

Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, 

Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und 

Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative 

Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

— kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

 különbségek, hasonlóságok 

 a mai kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

 a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

 a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— vitafórum  

 pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 
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— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  

 veszélyeztetett állatok 

 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit;  

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre 

jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in 

Ungarn und in den DACHL-Ländern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjátékok: 

 konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

 különböző foglalkozások bemutatása 

 ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

 kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

 érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 
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 e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 

Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  
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 híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

 internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

 játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

 felmérés készítése az osztályban: 

 ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

 szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

 panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

 kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

 Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak 

lényegét röviden és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  
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 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

  Interakció a közéleti tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

 íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 film/könyvajánló brossúra készítése 

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

 csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 a média szerepe a mai korban 

 kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 
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 projektmunka 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

 egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

 egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 
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 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes 

Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

 nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

 internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

 olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

 ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 íráskészség fejesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a 

célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

 internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjedése 

 a német himnusz eredete és változásai 

 prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

 játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

 kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

 vitafórum 

 milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 
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 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

 (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

 vitafórum 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

 játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

 egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 vitafórum egy aktuális eseményről 

 újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

 videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

 szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 kiselőadás: Én és az okostelefonom 

 csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

 projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

 internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

 vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 
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 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek,  

 kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

8.1.3. Ajánlás az éves óraszámok felhasználására 

 

9. évfolyam 144 óra/év,4 óra/hét 

Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

26 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

15 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

10 

Reisen und Urlaub, Tourismus 9 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 14 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 9 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 11 

Aktuelle Themen 12 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 8 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 144 

 

 

10. évfolyam 144 óra/év,4 óra/hét 

Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

26 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 15 
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Umwelt 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

10 

Reisen und Urlaub, Tourismus 9 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 14 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 9 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 11 

Aktuelle Themen 12 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 8 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 144 

 

 

8.1.4. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként 

 

9. évfolyam 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 

kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  
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Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 

 

 

10. évfolyam 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 a kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 

kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50-80 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  
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8.1.5. A fejlesztés várt eredményei a két tanéves (9-10. évfolyam) ciklus végén 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1  nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló, ismerős témákról. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 

véleményt mond, érzelmeit kifejezi, stílusában alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 

közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi 

pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános 

vagy részinformációkat.  

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 

kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 

 



415 

 

8.2. A német mint idegen nyelv fejlesztési terve a 11-12. évfolyamon 

8.2.1. A fejlesztési célok készségterületenként – előzetes tudás, tartalom, célok, feladatok 

a 11-12. évfolyamon 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik az első idegen nyelvből, és célja, 

nyelvtudása további fejlesztése mellett, legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi 

esetén az emelt szintű érettségi követelményeit sikeres teljesítése. Középiskolai tanulmányai 

végére már elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását 

hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és –

cserére, valamint valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár 

a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, feltételek vagy a kiejtés milyensége), a 

társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz 

viszonyított státusza), a mentális kontextus (például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb 

paraméterek (például a felkészülés lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák 

széles körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már 

változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól 

felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre 

elgondoltaktól eltérni, mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. 

Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és 

világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi 

eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 

biztosítja, céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott, köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett 

képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. 

Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási 

stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért 

standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média 

különböző csatornáin, ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  
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A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 

tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más 

tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 

ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 

absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés 

mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a 

munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és 

iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell 

megismerkednie a német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és 

gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. A középiskola utolsó két évében 

mindezek elérése érdekében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 

kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott 2 évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra, célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek a korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

 

8.2.2. Témakörök, kommunikációs szándékok és fogalomkörök évfolyamonként 

 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 
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 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen 

organisierten Reise beschweren.) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir 

weitere Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), 

feltételes mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben 

können, wenn er mehr gelernt hätte.) 

 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn 

ich bloß nichts gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund 

wäre.), következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt 

hätte.), megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer 

zur Verfügung.) 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende 

Buch) 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er 

will den Unfall gesehen haben. 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön 

umgeschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 
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Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú 

célnyelvi szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató 

vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 
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 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, 

Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, 

Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

(Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, 

Sportereignisse, Krankheiten,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, 

Kleider und Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, 

Lebensphasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und 

negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

 Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

 internetes kutatás 

 a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

 milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

 a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

 modern családok 

 az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— szerepjáték  

 orvosi ellátás igénybevétele 

 ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 
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— önálló szövegalkotás 

 az életem 15 év múlva  

 híres személyiségek mint példaképek 

— vitafórum 

 az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

 ’A házasságok az égben köttetnek’ 

 vannak-e még családi példaképek? 

 a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

 a Mama Hotel lakói 

 hagyományos vagy modern családmodell? 

 piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

 ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

 valóban „ruha teszi az embert”? 

 hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

 minden biotermék bio? 

 a márkanevek szerepe a társadalomban 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 
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 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten, Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, 

erneuerbare Energien  

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 
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 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

 kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

 természeti kincsek a lakóhelyemen  

 mindennapi természetvédelem 

 csoportos projektmunka  

 a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

 természetvédő aktivista csoport létrehozása 

 kutatómunka  

 alternatív energiaforrások 

 globális felmelegedés 

 a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

 vitafórum 

 családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

 valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

 miért népszerűek a lakóparkok? 

 a hulladékprobléma megoldható? 

 vidék vagy város? 

 gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

und Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige 

(Wellness, Sprachtourismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományban. 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

 szerepjáték 

 telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

 önálló projektmunka  

 prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

 plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

 vitafórum  

 a turizmus pozitív és negatív hatásai 

 olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 szervezett vagy egyéni utazás? 

 valóban olyan vonzó a kempingezés? 

 hagyományos vagy modern turizmus? 

 egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

 csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

 kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, 

társadalomra 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők 

véleményét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

 internetes kutatómunka  

 kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

 egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

 szerepjáték  

 útbaigazítás kérése és adása 

 vitafórum 

 GPS vagy útbaigazítás? 

 kidobhatjuk már a papír térképeket? 

 az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 hobbi- vagy versenysport? 

 gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a 

tanult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 



426 

 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und 

Dialekte, autonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

 interaktív térképek használata  

 ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

 ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

 csoportmunka 

 szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

 szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

 prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

 dialektus-szótár készítése 

 egyéni projekt 

 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

 egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

 vitafórum 

 miért halványulnak el a dialektusok? 
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 internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési 

és udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása 

(Tschüß, sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 
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 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

 prezentáció készítése és bemutatása  

 Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsolódásai 

 projektmunka  

 Magyarország rövid történelme 

 a DACHL országok rövid történelme 

 a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

 hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

 mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

 internetes kutatómunka  

 egy célnyelvi ország gasztronómiája  

 magyar receptek német nyelvű interpretálása 

 milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

 egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

 vitafórum 

 fontos-e a hagyományok életben tartása? 

 fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

 miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

  egyéni projektmunka 

 a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

 vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 
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TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

 pármunka  

 célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

 a német sajtótermékek fajtái 

 német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

 aktuális hírek olvasása 

 az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

 osztálymunka 

 német nyelvű híradó rendszeres nézése 

 iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 
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 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche 

Innovationen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

 internetes kutatómunka 

 találmányok 

 a jövő technikái 

 egyéni projekt 

 az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

 a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

 mit fog tudni a következő telefonom? 

 vitafórum  

 az internet pozitív és negatív oldalai  

 lesz-e az unokámnak telefonja? 

 lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 
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 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angehörige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die 

Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

des Alltags, Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale 

Veranstaltungen bzw. Feiertage 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten 

erledigen, Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, 

Internetabhängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und 

Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, 

Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni projekt 

 különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

 hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

 önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

 szerepjáték  
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 szolgáltatások igénybevétele 

  önálló szövegalkotás   

 megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

 vitafórum/eszmecsere  

 korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

 megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

 megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonat kozó szókincs ismerete célnyelven: 

öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, 

Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, 

Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, 

online kaufen, Geld wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 
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 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK:  

 egyéni projekt 

 a pénz kialakulása, története 

 az első bankok 

 szerepjáték  

 banki ügyintézés  

 számlanyitás 

 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

 valutaváltás nyaralás előtt 

 eszmecsere 

 spórolás-költekezés 

 a jövedelem értelmes beosztása 

 kutatómunka (internet, újságcikk) 

 hitelek, állami támogatások 

 a tőzsde története, működése 

 vitafórum 

 ki kezelje a családi kasszát? 

 a munka jutalma a zsebpénz? 

 hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

 a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karrier 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitsplätze, Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

in unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, 

Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, 

kritisches Denken, Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

 önálló szövegalkotás  

 jelentkezés álláshirdetésre 

 német nyelvű önéletrajz készítése 

 szerepjáték  

 állásinterjú 

 beszégetés egy állásbörzén 

 olvasott szövegértés fejlesztése 

 álláshirdetések böngészése 

 munkaköri leírás értelmezése 

 csoportos projektmunka  

 egy munkahelyi projekt kidolgozása 

 közkedvelt szakmák bemutatása 

 vitafórum 

 nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

 csak az egyetem lehet a cél? 

 létezik ideális munkahely? 

 hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

 prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

 idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
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 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót 

és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat 

értelmez és használ; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása 

 a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a 

számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról, 

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveit több beszélő esetén is, 

képes megérteni fontos információkat azokban a rádió- és 

tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, 

illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek, 

képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, 

amennyiben a beszéd világos és kiejtése ismerős. Mindennapi társalgásban a világos beszéd 

követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésben a lényeges információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, 

beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, 

tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 , azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe 

tartozó témákról; boldogul a leggyakoribb kommunikációs 

helyzetekben. 
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Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is önállóan boldogulni, 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni 

érdeklődési körébe tartozó és általános témákról is, 

ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb 

kommunikációs forgatókönyveket, 

stílusában, regiszterhasználatában tud alkalmazkodni a 

kommunikációs helyzethez, 

az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben 

és kommunikációs helyzetekben képes kommunikáció 

kezdeményezésére, viszonylag zökkenőmentes fenntartására és 

lezárására vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban (például zene, film, 

könyvek).  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok (például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során). 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
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A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Társalgások, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben be 

tudja mutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, 

tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos 

önkifejezésre, 

tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának 

tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség 

szerinti módosítására, 

képes egy gondolat vagy probléma lényegét pontosan kifejteni, 

képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 

megnyilatkozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) 

vizuális és verbális segédanyagok alapján.  

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), 

projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő 

gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő 

stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek 

jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket, 

képes ilyen szövegekben a gondolatmenetet megérteni,  

követi az írott véleményt, érvelést, legyen képes ezekből a 

lényeges részinformációkat kiszűrni, 

képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek 

fontos általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 
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Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 

benyomásairól és véleményéről. 

Írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, 

illetve saját ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert 

műfajok főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról, 

tud eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és 

véleményéről írásban beszámolni, valamint tudja véleményét 

alátámasztani, 

képes hatékony írásbeli interakciót folytatni, 

tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez 

tartozó szövegből, illetve saját ötleteiről, 

képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 

létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek 

alkalmazásával; 

jártasságot szerez a középszintű érettségi íráskészséget mérő 

feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt 

kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
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Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű 

információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. 

tetszést / nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, 

megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, 

mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, 

versek, rapek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 
 

8.2.3. Ajánlás az éves őraszámok felhasználására  

A 11. A osztályban 180 óra/ év, 5 óra / hét 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
14 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 
14 

Reisen und Urlaub, Tourismus 14 
Öffentliches Leben und Unterhaltung 14 
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 14 
Interkulturelle und landeskundliche Themen 14 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 14 
Aktuelle Themen 14 
Wissenschaft und Technik, Kommunikation 14 
Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 14 
Wirtschaft und Finanzen 13 
Arbeitswelt und Karriere 14 
Wissenserwerb und Wissensvermittlung 13 
Vorbereitung auf das Abitur 0 

Összes óraszám: 180 
 

 

A 12. A osztályban 155 óra/ év, 5 óra/hét 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

12 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 
Umwelt 

8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 11 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 11 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 11 

Aktuelle Themen 11 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 8 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 8 

Wirtschaft und Finanzen 9 

Arbeitswelt und Karriere 10 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 12 

Vorbereitung auf das Abitur 28 

Összes óraszám: 155 
 

 

 

 

 

8.2.4. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként 

 

11. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 a megfogalmazott kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 
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Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait és érzelmeit a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések 

alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni. 

 

 

12. évfolyam 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven 

összefoglalni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban részt venni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  
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 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy 

célnyelven összefoglalni. 
 

Íráskészség 

A tanuló  

 kb100-120 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegtípusokat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni. 

 

8.2.5. A fejlesztés várt eredményei a két tanéves (11-12. évfolyam) ciklus végén 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B2 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

Nyelvtudása megfelel a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 
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8.3. A német mint második idegen nyelv évfolyamonkénti fejlesztési terve 

 A osztály 

 

8.3.1. Fejlesztési egységek – előzetes tudás, tartalom, célok, feladatok 

 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló 

nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai 

életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig 

digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második 
idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a 
kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és 
szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag 
elfogadott változatait.  
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú, 

felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos 

szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű 

színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív, 

önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. 

A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv 

tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos 

szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre 

inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a 

továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

 

Tanulási eredmények 

A második idegen nyelv tekintetében a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 nyelvi szint a 

kimeneti elvárás.  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási 

és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész 

életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá 

kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, 

közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló: 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 
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 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

 

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek 

kerülnek megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, 

valamint azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni 

fogják. 

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon(a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

 információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne 

in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es 

geht mir super.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Viel Spaß! Gute Besserung!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes 

neues Jahr.) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das 

finde ich toll.) 
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 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine 

Mutter.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den 

Text!) 

 akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

 öröm kifejezése (Das freut mich!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

 ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider 

nicht.) 

 javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!) 

 kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen 

Tee? Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. 

Seid ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék 

(Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest 

den Artikel vor. Die Schüler machen das Buch auf.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 

diese Woche, nächste Woche) 
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 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), 

névmások (das, ich) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

 modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich 

mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein 

Eis?) 

 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 

beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése 

világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 

jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó 

információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 

tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 

kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 

kezdeményezése, figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 

jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű 

szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg 

lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ 

kiszűrése. 
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A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 

szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, 

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon 

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. 

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 

írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 
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Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

8.3.2. Témakörök, kommunikációs eszközök és fogalomkörök 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Familienfeiern 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 
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A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső 

tulajdonságok, szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével (pl: Mein erster Weg 

nach Deutschland) 

− projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az 

iskolában, lakóhelyünkön? 

 csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, 

azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

− szerepjátékok 

 interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az 

életéről és családjáról 

 ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 
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értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter 

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 magyarországi állatkertek és lakóik 

 az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

 lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

 milyen állatok élnek Németországban? 

 hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása) 

− Tier-Barkochba 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 
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képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

alkalmazza. 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule, Mitschüler 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  

 iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  
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 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

 kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

 mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 Németország látnivalói, nevezetességei  

 Magyarország híres látnivalói 

 Lakóhelyem nevezetességei 

 ’Álomutazásom’ 

− projektmunka csoportosan 
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 egy osztálykirándulás megtervezése 

 fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, 

kiállítások) 

− internetes kutatómunka 

 útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

− szerepjátékok 

 idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

 szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok  

 gyorsétteremben  

 utazási irodában 

 utcán: útbaigazítás kérése és adása 

 ’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  
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− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

filmnézés a célnyelven 

 a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

 a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

betűzésverseny 
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 ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

 Laufdiktat 

 ’Suttogó postás’ játék 

egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai 

kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a német iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus német ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 német nyaralási szokások 

 német időjárás 

 Németország tájegységei, országrészei 

 német étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 
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− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, 

ruházat, történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag) 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

 hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

 egy híres tudós élete  

 Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

 társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 
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találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a 

megismert témák alapján 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka  

 aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

 időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított 

kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

 saját szórakozási szokások  

 kedvenc kulturális élmények 



463 

 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés németül  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

- találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

- néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

- találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− poszter készítése  

− prezentáció 
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8.3.3. Ajánlás az éves óraszámok felhasználására 

 

9. évfolyam : 108 óra/év, 3 óra/hét 

A témakörök áttekintő táblázat :  

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

20 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

10 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 6 

Öffentliches Leben 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Aktuelle Themen 6 

Unterhaltung 6 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 6 

Összes óraszám: 108 

 

10. évfolyam: 108 óra/év, 3 óra/ hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

20 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

10 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 6 

Öffentliches Leben 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Aktuelle Themen 6 

Unterhaltung 6 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 6 

Összes óraszám: 108 
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8.3.4. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként 

 

9. évfolyam 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni. 

 feltenni és megválaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket, egyszerűen 

kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 
 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 

 

10. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak 
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Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni. 

 feltenni és megválaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket, egyszerűen 

kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 
 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 
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8.3.5. A fejlesztés várt eredményei a két tanéves (9-10. évfolyam) ciklus végén 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és 

alapvető fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét 

kielégítése.  

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, 

reklámokban, katalógusokban.  

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak. 

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva 

beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és 

helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, 

ismerőseit. 

Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó 

kérdéseket. Képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra. 

Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 

Korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult nyelvtani 

szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely bizonyos 

konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és fordulatokból áll. 
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8.4. A német mint második idegen nyelv fejlesztési terve a 11-12. évfolyamon 

 

8.4.1. Fejlesztési egységek – előzetes tudás, tartalom, célok, feladatok 

 

A 11. évfolyamra már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a második idegen nyelvből a tanuló, 

és célja az, hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére már 

rendelkezik bizonyos szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint 

valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló 

fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében való használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, 

melyek a 9-10. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azok további fejlesztését egészítik 

ki. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 

rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 
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használata esetén. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 
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Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 

hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal 

és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, 

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 
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Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi 

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 

hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, 

ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy 

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 
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jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

8.4.2. Témakörök, kommunikációs eszközök és fogalomkörök 

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich 

einen Supermarkt? Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

 véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich 

nicht. Das stimmt nicht.) 

 akarat kifejezése (Ich will.) 

 képesség kifejezése (Ich kann.) 

 lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es 

tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen 

Tee, bitte?) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? 

Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider 

nicht. Nein, es tut mir leid.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

 események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon 

(a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war 

sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

 birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 
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 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer 

als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die 

Ecke), elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, 

jährlich), időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 

Uhr) 

 modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will 

heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh 

aufstehen. Der Kranke darf noch nicht aufstehen) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe 

das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és 

vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

 

Témakörök a 11-12. évfolyamon 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
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 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

und weitere Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive 

und negative Charakterzüge 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

 közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

 érdekes családi történetek a múltból 

 családi ünnepek 

 szomszédi kapcsolatok 
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— szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt 

 családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

 a modern kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

— vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték: pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok 

és különbségek 

— közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 Környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— internetes kutatás  

 veszélyeztetett állatok 

 kihaló növényfajok 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
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 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK. 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista 

készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 

Sehenswürdigkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 
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 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

célnyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a 

célnyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

 a falvak szerepe manapság a két országban 

 mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

 a német himnusz eredete és története 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

 történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel 

kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 online videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

 szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 
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 szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung 

der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátrányai 
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TÉMAKÖR: Unterhaltung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán 

kívül szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

 a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

8.4.3. Ajánlás az éves óraszámok felhasználására 

 

11. évfolyam: 144 óra/ év, 4 óra/hét. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

18 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

15 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 
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Öffentliches Leben  10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 12 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 14 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 11 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 9 

Unterhaltung 9 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 11 

Összes óraszám: 144 

 

 

12. évfolyam: 128 óra/év, 4 óra/ hét 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

15 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

13 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

12 

Reisen und Urlaub, Tourismus 9 

Öffentliches Leben  9 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 13 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 10 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 9 

Unterhaltung 9 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 9 

Összes óraszám: 128 
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8.4.4. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként 

 

11. évfolyam 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb.50-80 szavas szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 

 

12. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 
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Beszédkészség 

A tanuló képes 

 kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb.50-80 szavas szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 
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8.4.5. A fejlesztés várt eredményei a két tanéves (11-12. évfolyam) ciklus végén 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 

gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról minta alapján. 
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8. A német mint idegen nyelv fejlesztési tervei 

B osztály  

 

8.5. A német mint első idegen nyelv fejlesztési terve a 9-10. évfolyamon 

 

8.5.1. A fejlesztési célok készségterületenként – előzetes tudás, tartalom, célok, feladatok 

a 9-10. évfolyamon 

A német nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak 

és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek 

a megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.  

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a 

nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 

összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. 

Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül 

ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár 

elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak 

segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes 

érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan 

különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, 

amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 

mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a 

nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele 

meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, 

ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A 

gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább 
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fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi 

ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új 

témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A 

már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti 

tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített 

közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok 

továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9-

10. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti A2 szint 

eléréséhez. 
 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1+, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések 

lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a 

számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról;  

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveit két beszélő esetén; 

képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott 

hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző 

szavak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen 

szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk 

keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Közlemények, beszámolók, párbeszédek, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a 

televízióban és a rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, videók. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1+azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 

kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 

témákról.  

Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol 

kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős 

témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében 

spontán módon boldogulni; 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit 

kifejezni érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban; 

ismeri a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és 

egyre kevesebb zökkenővel alkalmazza ezeket; 

stílusában, regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a 

kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési 

információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is  

(pl. boltban, postán, bankban).  

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése - időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
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Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 

utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1+, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek 

megfelelő témakörökben kifejezze magát; 

tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni; 

képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és 

szükség szerinti módosítására; 

képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő 

pontossággal kifejtse. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érvelés, előadás, prezentáció (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, 

rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 
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Előzetes tudás 

A1+, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegeket; 

képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1+, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 

amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és 

konkrét információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni 

ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 

benyomásairól és véleményéről; 

képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, 

illetve saját ötletről; 
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minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 

szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető 

stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról rövid, 

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, 

szolgáltatóknak, tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést / 

nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó 

instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; 

rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

8.5.2. Témakörök, kommunikációs szándékok és fogalomkörök évfolyamonként 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 
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Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig : 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig : 

 öröm kifejezése  

 sajnálat kifejezése  

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése  

 csodálkozás kifejezése  

 remény kifejezése  

 bánat / bosszúság kifejezése 

 ígéret kifejezése  

 szándék, terv kifejezése 

 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás  

 ítélet, kritika kifejezése 

 elvárás kifejezése  

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése 

 események leírása  

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén  

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre  

 bemutatás  

 gratuláció kifejezése és arra reagálás  

 együttérzés és arra reagálás  

 hála kifejezése 

 félelem kifejezése  

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése 

 véleménykérés kifejezése  

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása 

 szemrehányás kifejezése  

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése  

 reklamálás  

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése  

 segítség felajánlása, elfogadása  

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás 

 megerősítés kifejezése  

 körülírás, példa megnevezése  

 érdeklődés, érdektelenség 

 elismerés, dicséret és arra reagálás  

 közömbösség  

 indoklás  

 szóbeli üdvözletküldés  

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben  

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben 

 elemek összekapcsolása szóban 

 mondandó összefoglalása  
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 beszélgetés lezárása  

 segítségkérés és arra reagálás 

 engedélykérés és arra reagálás  

 feltételezés, kétely kifejezése  

 magyarázat kifejezése  

 bánat, elkeseredés kifejezése  

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz : 

 személytelenség 

 függő beszéd jelen időben 

 vonzatos igék, névmási határozószók  

 főnévként használt melléknév, melléknévi igenév 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban, brauchen zu + Inf.  

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben  

 zu + Inf. szerkezet  

 mellékmondatok: alanyi mellékmondat , tárgyi mellékmondat, helyhatározói 

mellékmondat, időhatározói mellékmondat egyidejűségre és elő- és utóidejűségre 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat, célhatározói mellékmondat, vonatkozó 

mellékmondat  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás , vonatkozó 

névmás  

 feltételesség jelen időben, wäre, hätte, würde , módbeli segédigék feltételes módban  

 kollokációk, Funktionsverbgefüge  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, 

a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 
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a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches 

Fachpersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Persönliche Dienstleistungen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, 

Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, 

Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und 

Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative 

Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 
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Interakció a személyes tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

— kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

 különbségek, hasonlóságok 

 a mai kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

 a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

 a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— vitafórum  

 pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 
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összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

 a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  

 veszélyeztetett állatok 

 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 
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TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Ungarn 

und in den DACHL-Ländern 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 
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Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjátékok: 

 konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

 különböző foglalkozások bemutatása 

 ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

 kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

 érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 

Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

 ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

— vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, 

Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 az olvasás szerepe a 21. században 
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 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 film/könyvajánló brossúra készítése 

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat;  

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 
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a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes 

Lernen,  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

 a dialektusokról 
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 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjedése 

 a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 
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— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

 egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 
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megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— kiselőadás: Én és az okostelefonom 

— csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 
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összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása német nyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, 

versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

 

 

8.5.3. Ajánlás az éves óraszámok felhasználására 

 

9. évfolyam: 108 óra/év, 3 óra/ hét 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

21 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

11 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

6 

Reisen und Urlaub, Tourismus 6 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 11 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 11 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 5 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Aktuelle Themen 9 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 108 

 

 

 

10. évfolyam : 108 óra/év, 3 óra/ hét 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
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Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

21 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

11 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

6 

Reisen und Urlaub, Tourismus 6 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 11 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 11 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 5 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 7 

Aktuelle Themen 10 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 108 

 

8.5.4. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként 

 

9. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  
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Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 
 

 

10. évfolyam 
Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 a kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50-80 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  
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8.5.5. A fejlesztés várt eredményei a két tanéves (9-10. évfolyam) ciklus végén 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2+ nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló, ismerős témákról. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 

véleményt mond, érzelmeit kifejezi, stílusában alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 

közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi 

pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános 

vagy részinformációkat.  

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 

kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 
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8.6. A német mint idegen nyelv fejlesztési terve a 11-12. évfolyamon 

8.6.1. A fejlesztési célok készségterületenként – előzetes tudás, tartalom, célok, feladatok 

a 11-12. évfolyamon 

 
A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik az első idegen nyelvből, és célja, nyelvtudása 

további fejlesztése mellett, legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű 

érettségi követelményeit sikeres teljesítése. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár 

a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, feltételek vagy a kiejtés milyensége), a 

társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz 

viszonyított státusza), a mentális kontextus (például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb 

paraméterek (például a felkészülés lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák 

széles körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már 

változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól 

felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre 

elgondoltaktól eltérni, mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. 

Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és 

világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi 

eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 

biztosítja, céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott, köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett 

képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. 

Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási 

stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért 

standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média 

különböző csatornáin, ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 
Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 
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testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 

tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más 

tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 

ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 

absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés 

mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a 

munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és 

iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell 

megismerkednie a német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és 

gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. A középiskola utolsó két évében 

mindezek elérése érdekében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 

kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott 2 évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra, célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek a korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a 

számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról, 

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveit több beszélő esetén is, 
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képes megérteni fontos információkat azokban a rádió- és 

tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, 

illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek, 

képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, 

amennyiben a beszéd világos és kiejtése ismerős. Mindennapi társalgásban a világos beszéd 

követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésben a lényeges információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, 

beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, 

tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2+ , azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a 

mindennapi élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe 

tartozó témákról; boldogul a leggyakoribb kommunikációs 

helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is önállóan boldogulni, 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni 

érdeklődési körébe tartozó és általános témákról is, 

ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb 

kommunikációs forgatókönyveket, 

stílusában, regiszterhasználatában tud alkalmazkodni a 

kommunikációs helyzethez, 

az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben 
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és kommunikációs helyzetekben képes kommunikáció 

kezdeményezésére, viszonylag zökkenőmentes fenntartására és 

lezárására vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban (például zene, film, 

könyvek).  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok (például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során). 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Társalgások, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben be 

tudja mutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, 

tanulmányait, iskoláját stb. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos 

önkifejezésre, 

tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának 

tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség 

szerinti módosítására, 

képes egy gondolat vagy probléma lényegét pontosan kifejteni, 

képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 

megnyilatkozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) 

vizuális és verbális segédanyagok alapján.  

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), 

projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő 

gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő 

stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek 

jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket, 

képes ilyen szövegekben a gondolatmenetet megérteni,  

követi az írott véleményt, érvelést, legyen képes ezekből a 

lényeges részinformációkat kiszűrni, 

képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek 

fontos általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 

benyomásairól és véleményéről. 

Írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, 

illetve saját ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert 

műfajok főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 



522 

 

követésével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról, 

tud eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és 

véleményéről írásban beszámolni, valamint tudja véleményét 

alátámasztani, 

képes hatékony írásbeli interakciót folytatni, 

tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez 

tartozó szövegből, illetve saját ötleteiről, 

képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 

létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek 

alkalmazásával; 

jártasságot szerez a középszintű érettségi íráskészséget mérő 

feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt 

kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 
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képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű 

információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. 

tetszést / nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, 

megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, 

mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, 

versek, rapek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

8.6.2. Témakörök, kommunikációs szándékok és fogalomkörök évfolyamonként 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 

 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen 

organisierten Reise beschweren.) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir 

weitere Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), 

feltételes mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben 

können, wenn er mehr gelernt hätte.) 
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 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn 

ich bloß nichts gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund 

wäre.), következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt 

hätte.), megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer 

zur Verfügung.) 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende 

Buch) 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er 

will den Unfall gesehen haben. 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön 

umgeschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú 

célnyelvi szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

Témakörök a 11. évfolyamon (B1 -) 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató 

vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon; 
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 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, 

Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, 

Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

(Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, 

Sportereignisse, Krankheiten,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, 
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Kleider und Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, 

Lebensphasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und 

negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

 Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatás 

 a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

 milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

 a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

 modern családok 

 az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— szerepjáték  

 orvosi ellátás igénybevétele 

 ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— önálló szövegalkotás 

 az életem 15 év múlva  

 híres személyiségek mint példaképek 

— vitafórum 

 az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

 ’A házasságok az égben köttetnek’ 

 vannak-e még családi példaképek? 

 a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

 a Mama Hotel lakói 

 hagyományos vagy modern családmodell? 

 piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

 ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

 valóban „ruha teszi az embert”? 

 hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

 minden biotermék bio? 

 a márkanevek szerepe a társadalomban 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 
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 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten, Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, 

erneuerbare Energien  

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

 természeti kincsek a lakóhelyemen  

 mindennapi természetvédelem 

— csoportos projektmunka  

 a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

 természetvédő aktivista csoport létrehozása 

— kutatómunka  

 alternatív energiaforrások 

 globális felmelegedés 

 a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

— vitafórum 

 családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

 valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

 miért népszerűek a lakóparkok? 

 a hulladékprobléma megoldható? 

 vidék vagy város? 

 gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

und Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige 

(Wellness, Sprachtourismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományban. 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjáték 

 telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 
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— önálló projektmunka  

 prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

 plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— vitafórum  

 a turizmus pozitív és negatív hatásai 

 olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 szervezett vagy egyéni utazás? 

 valóban olyan vonzó a kempingezés? 

 hagyományos vagy modern turizmus? 

— egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, 

társadalomra 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők 

véleményét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 
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 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka  

 kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

 egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

— szerepjáték  

 útbaigazítás kérése és adása 

— vitafórum 

 GPS vagy útbaigazítás? 

 kidobhatjuk már a papír térképeket? 

 az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 hobbi- vagy versenysport? 

 gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a 

tanult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und 

Dialekte, autonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 
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 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— interaktív térképek használata  

 ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

 ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

 szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

 szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

— dialektus-szótár készítése 

— egyéni projekt 

 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

 egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— vitafórum 

 miért halványulnak el a dialektusok? 

 internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket; 
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 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési 

és udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása 

(Tschüß, sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— prezentáció készítése és bemutatása  

 Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb 

kapcsolódásai 

— projektmunka  

 Magyarország rövid történelme 

 a DACHL országok rövid történelme 

 a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

 hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

 mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

— internetes kutatómunka  

 egy célnyelvi ország gasztronómiája  

 magyar receptek német nyelvű interpretálása 

 milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

— egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

— vitafórum 

 fontos-e a hagyományok életben tartása? 

 fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

 miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

—  egyéni projektmunka 

 a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— pármunka  

 célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

 a német sajtótermékek fajtái 

 német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

 aktuális hírek olvasása 

 az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 
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— osztálymunka 

 német nyelvű híradó rendszeres nézése 

 iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche 

Innovationen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka 
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 találmányok 

 a jövő technikái 

— egyéni projekt 

 az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

 a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

 mit fog tudni a következő telefonom? 

— vitafórum  

 az internet pozitív és negatív oldalai  

 lesz-e az unokámnak telefonja? 

 lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angehörige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die 

Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

des Alltags, Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale 

Veranstaltungen bzw. Feiertage 
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten 

erledigen, Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, 

Internetabhängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und 

Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, 

Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni projekt 

 különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

 hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

 önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— szerepjáték  

 szolgáltatások igénybevétele 

—  önálló szövegalkotás   

 megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— vitafórum/eszmecsere  

 korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

 megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

 megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 
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 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonat kozó szókincs ismerete célnyelven: 

öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, 

Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, 

Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, 

online kaufen, Geld wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK:  

— egyéni projekt 

 a pénz kialakulása, története 

 az első bankok 

— szerepjáték  

 banki ügyintézés  

 számlanyitás 

 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

 valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

 spórolás-költekezés 

 a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

 hitelek, állami támogatások 

 a tőzsde története, működése 

— vitafórum 

 ki kezelje a családi kasszát? 

 a munka jutalma a zsebpénz? 

 hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

 a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 
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TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitsplätze, Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

in unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, 

Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, 

kritisches Denken, Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— önálló szövegalkotás  

 jelentkezés álláshirdetésre 

 német nyelvű önéletrajz készítése 
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— szerepjáték  

 állásinterjú 

 beszégetés egy állásbörzén 

— olvasott szövegértés fejlesztése 

 álláshirdetések böngészése 

 munkaköri leírás értelmezése 

— csoportos projektmunka  

 egy munkahelyi projekt kidolgozása 

 közkedvelt szakmák bemutatása 

— vitafórum 

 nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

 csak az egyetem lehet a cél? 

 létezik ideális munkahely? 

 hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 
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 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

— idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

Témakörök a 12. évfolyamon (B1) 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató 

vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 
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 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, 

Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, 

Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

(Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, 

Sportereignisse, Krankheiten,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, 

Kleider und Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, 

Lebensphasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und 

negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

 Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatás 

 a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

 milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

 a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

 modern családok 

 az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— szerepjáték  

 orvosi ellátás igénybevétele 

 ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 
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— önálló szövegalkotás 

 az életem 15 év múlva  

 híres személyiségek mint példaképek 

— vitafórum 

 az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

 ’A házasságok az égben köttetnek’ 

 vannak-e még családi példaképek? 

 a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

 a Mama Hotel lakói 

 hagyományos vagy modern családmodell? 

 piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

 ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

 valóban „ruha teszi az embert”? 

 hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

 minden biotermék bio? 

 a márkanevek szerepe a társadalomban 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 
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 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten, Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, 

erneuerbare Energien  

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 
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 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

 természeti kincsek a lakóhelyemen  

 mindennapi természetvédelem 

— csoportos projektmunka  

 a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

 természetvédő aktivista csoport létrehozása 

— kutatómunka  

 alternatív energiaforrások 

 globális felmelegedés 

 a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

— vitafórum 

 családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

 valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

 miért népszerűek a lakóparkok? 

 a hulladékprobléma megoldható? 

 vidék vagy város? 

 gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

und Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige 

(Wellness, Sprachtourismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományban. 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjáték 

 telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— önálló projektmunka  

 prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

 plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— vitafórum  

 a turizmus pozitív és negatív hatásai 

 olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 szervezett vagy egyéni utazás? 

 valóban olyan vonzó a kempingezés? 

 hagyományos vagy modern turizmus? 

— egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, 

társadalomra 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők 

véleményét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka  

 kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

 egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

— szerepjáték  

 útbaigazítás kérése és adása 

— vitafórum 

 GPS vagy útbaigazítás? 

 kidobhatjuk már a papír térképeket? 

 az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 hobbi- vagy versenysport? 

 gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a 

tanult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 
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 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und 

Dialekte, autonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— interaktív térképek használata  

 ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

 ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

 szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

 szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

— dialektus-szótár készítése 

— egyéni projekt 

 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

 egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— vitafórum 

 miért halványulnak el a dialektusok? 

 internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 
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 a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési 

és udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása 

(Tschüß, sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 
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 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— prezentáció készítése és bemutatása  

 Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb 

kapcsolódásai 

— projektmunka  

 Magyarország rövid történelme 

 a DACHL országok rövid történelme 

 a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

 hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

 mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

— internetes kutatómunka  

 egy célnyelvi ország gasztronómiája  

 magyar receptek német nyelvű interpretálása 

 milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

— egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

— vitafórum 

 fontos-e a hagyományok életben tartása? 

 fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

 miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

—  egyéni projektmunka 

 a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 
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TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— pármunka  

 célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

 a német sajtótermékek fajtái 

 német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

 aktuális hírek olvasása 

 az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— osztálymunka 

 német nyelvű híradó rendszeres nézése 

 iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 
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 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche 

Innovationen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka 

 találmányok 

 a jövő technikái 

— egyéni projekt 

 az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

 a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

 mit fog tudni a következő telefonom? 

— vitafórum  

 az internet pozitív és negatív oldalai  

 lesz-e az unokámnak telefonja? 

 lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 
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 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angehörige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die 

Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

des Alltags, Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale 

Veranstaltungen bzw. Feiertage 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten 

erledigen, Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, 

Internetabhängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und 

Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, 

Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni projekt 

 különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

 hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

 önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— szerepjáték  
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 szolgáltatások igénybevétele 

—  önálló szövegalkotás   

 megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— vitafórum/eszmecsere  

 korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

 megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

 megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonat kozó szókincs ismerete célnyelven: 

öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, 

Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, 

Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, 

online kaufen, Geld wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 
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 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK:  

— egyéni projekt 

 a pénz kialakulása, története 

 az első bankok 

— szerepjáték  

 banki ügyintézés  

 számlanyitás 

 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

 valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

 spórolás-költekezés 

 a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

 hitelek, állami támogatások 

 a tőzsde története, működése 

— vitafórum 

 ki kezelje a családi kasszát? 

 a munka jutalma a zsebpénz? 

 hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

 a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitsplätze, Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

in unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, 

Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, 

kritisches Denken, Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— önálló szövegalkotás  

 jelentkezés álláshirdetésre 

 német nyelvű önéletrajz készítése 

— szerepjáték  

 állásinterjú 

 beszégetés egy állásbörzén 

— olvasott szövegértés fejlesztése 

 álláshirdetések böngészése 

 munkaköri leírás értelmezése 

— csoportos projektmunka  

 egy munkahelyi projekt kidolgozása 

 közkedvelt szakmák bemutatása 

— vitafórum 

 nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

 csak az egyetem lehet a cél? 

 létezik ideális munkahely? 

 hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK: 

— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

— idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 
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 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót 

és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat 

értelmez és használ; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása 

 a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 
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8.6.3. Ajánlás az éves óraszámok felhasználására 

 

11. évfolyam: 144 óra/ év, 5/óra hét 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

14 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

14 

Reisen und Urlaub, Tourismus 14 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 14 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 14 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 14 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 14 

Aktuelle Themen 14 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 14 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 14 

Wirtschaft und Finanzen 13 

Arbeitswelt und Karriere 14 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 13 

Vorbereitung auf das Abitur 0 

Összes óraszám: 180 

 

 

12. évfolyam: 155 óra/ év, 5 óra/ hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

12 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 11 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 11 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 11 

Aktuelle Themen 11 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 8 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 8 

Wirtschaft und Finanzen 9 

Arbeitswelt und Karriere 10 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 12 

Vorbereitung auf das Abitur 28 

Összes óraszám: 155 
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8.6.4. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként 

 

11. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 a megfogalmazott kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait és érzelmeit a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések 

alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni. 

 

 

12. évfolyam 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;  
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 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven 

összefoglalni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban részt venni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy 

célnyelven összefoglalni. 
 

Íráskészség 

A tanuló  

 kb100-120 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegtípusokat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni. 
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8.6.5. A fejlesztés várt eredményei a két tanéves (11-12. évfolyam) ciklus végén 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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8.7. A német mint második idegen nyelv évfolyamonkénti fejlesztési 
terve 

B osztály 

 

8.7.1. Fejlesztési egységek – előzetes tudás, tartalom, célok, feladatok 

A német nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak 

és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek 

a megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.  

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a 

nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 

összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. 

Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül 

ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár 

elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak 

segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes 

érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan 

különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, 

amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 

mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a 

nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele 

meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, 

ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A 

gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább 

fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi 

ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új 

témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A 

már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti 
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tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített 

közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok 

továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9-

10. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti A2 szint 

eléréséhez. 

 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 

beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése 

világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 

jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó 

információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 

tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 

kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 

kezdeményezése, figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 

jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű 

szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg 

lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ 

kiszűrése. 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 
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szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 

szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, 

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon 

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. 

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 

írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
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8.7.2. Témakörök, kommunikációs eszközök és fogalomkörök 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig : 

 öröm kifejezése  

 sajnálat kifejezése  

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése  

 csodálkozás kifejezése  

 remény kifejezése  

 bánat / bosszúság kifejezése 

 ígéret kifejezése  

 szándék, terv kifejezése 

 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás  

 ítélet, kritika kifejezése 

 elvárás kifejezése  

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése 

 események leírása  

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén  

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre  

 bemutatás  

 gratuláció kifejezése és arra reagálás  

 együttérzés és arra reagálás  

 hála kifejezése 

 félelem kifejezése  

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése 

 véleménykérés kifejezése  

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása 

 szemrehányás kifejezése  

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése  

 reklamálás  

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése  

 segítség felajánlása, elfogadása  

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás 

 megerősítés kifejezése  

 körülírás, példa megnevezése  

 érdeklődés, érdektelenség 

 elismerés, dicséret és arra reagálás  

 közömbösség  

 indoklás  

 szóbeli üdvözletküldés  

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben  

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben 
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 elemek összekapcsolása szóban 

 mondandó összefoglalása  

 beszélgetés lezárása  

 segítségkérés és arra reagálás 

 engedélykérés és arra reagálás  

 feltételezés, kétely kifejezése  

 magyarázat kifejezése  

 bánat, elkeseredés kifejezése  

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz : 

 személytelenség 

 függő beszéd jelen időben 

 vonzatos igék, névmási határozószók  

 főnévként használt melléknév, melléknévi igenév 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban, brauchen zu + Inf.  

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben  

 zu + Inf. szerkezet  

 mellékmondatok: alanyi mellékmondat , tárgyi mellékmondat, helyhatározói 

mellékmondat, időhatározói mellékmondat egyidejűségre és elő- és utóidejűségre 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat, célhatározói mellékmondat, vonatkozó 

mellékmondat  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás , vonatkozó 

névmás  

 feltételesség jelen időben, wäre, hätte, würde , módbeli segédigék feltételes módban  

 kollokációk, Funktionsverbgefüge  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

 

Témakörök a 9. és 10. évfolyamon 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
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 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében 

tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon 

a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, 

medizinisches Fachpersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Persönliche Dienstleistungen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, 
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Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, 

Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und 

Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative 

Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

— kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

 különbségek, hasonlóságok 

 a mai kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

 a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

 a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— vitafórum  

 pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



574 

 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

 a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  



575 

 

 veszélyeztetett állatok 

 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit;  

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre 

jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in 

Ungarn und in den DACHL-Ländern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjátékok: 

 konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

 különböző foglalkozások bemutatása 

 ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

 kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

 érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 

Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 
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 felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

 ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

— vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak 

lényegét röviden és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

  Interakció a közéleti tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 film/könyvajánló brossúra készítése 

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 
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TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 
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 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes 

Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 
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 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a 

célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjedése 

 a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 
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 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

 egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  
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 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— kiselőadás: Én és az okostelefonom 

— csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
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8.7.3. Ajánlás az éves óraszámok felhasználására 

 

9. évfolyam: 108 óra/év, 3 óra/hét 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

21 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

11 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

6 

Reisen und Urlaub, Tourismus 6 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 11 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 11 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 5 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Aktuelle Themen 9 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 108 

 

10. évfolyam: 108 óra/év, 3 óra/hét 

 

Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

21 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

11 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

6 

Reisen und Urlaub, Tourismus 6 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 11 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 11 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 5 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 7 

Aktuelle Themen 10 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 108 
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8.3.4. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként 

 

9. évfolyam 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni. 

 feltenni és megválaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket, egyszerűen 

kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 
 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 

 

10. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak 
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Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni. 

 feltenni és megválaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket, egyszerűen 

kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 
 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget írni;  

 képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 
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8.3.5. A fejlesztés várt eredményei a két tanéves (9-10. évfolyam) ciklus végén 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és 

alapvető fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét 

kielégítése.  

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, 

reklámokban, katalógusokban.  

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak. 

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva 

beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és 

helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, 

ismerőseit. 

Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó 

kérdéseket. Képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra. 

Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 

Korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult nyelvtani 

szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely bizonyos 

konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és fordulatokból áll. 
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8.8. A német mint második idegen nyelv fejlesztési terve a 11-12. évfolyamon 

 

8.8.1. Fejlesztési egységek – előzetes tudás, tartalom, célok, feladatok 

 

11–12. évfolyam 

A 11. évfolyamra már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a második idegen nyelvből a tanuló, 

és célja az, hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére már 

rendelkezik bizonyos szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint 

valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló 

fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében való használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, 

melyek a 9-10. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azok további fejlesztését egészítik 

ki. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 

rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 
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segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 

használata esetén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 
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A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 

hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal 

és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, 

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 
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tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi 

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 

hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, 

ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 
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Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy 

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

8.8.2. Témakörök, kommunikációs eszközök és fogalomkörök 

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

 információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen 

Supermarkt? Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

 véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das 

stimmt nicht.) 

 akarat kifejezése (Ich will.) 

 képesség kifejezése (Ich kann.) 

 lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet 

oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir 

leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du 

einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, 

es tut mir leid.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

 események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr 

interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 
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 birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als 

Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die Ecke), 

elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), 

időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

 modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will heute 

ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. Der Kranke 

darf noch nicht aufstehen) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch 

nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, 

denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló 

elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

  adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

Témakörök a 11. évfolyamon (A1+) 

 
TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 
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 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- und 

Familienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und 

negative Charakterzüge 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

 közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

 érdekes családi történetek a múltból 

 családi ünnepek 

 szomszédi kapcsolatok 

— szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt 

 családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

 a modern kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

— vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték: pl. az orvosnál 
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— prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 Környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— internetes kutatás  

 veszélyeztetett állatok 

 kihaló növényfajok 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

 hasznosak-e az állatkertek? 
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 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások közös 

előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy 

leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in 

und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, 

Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

 

 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 
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 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage 

in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung 

und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK. 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 
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 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

— egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 
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 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az életkorának 

és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a célnyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

 a falvak szerepe manapság a két országban 

 mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

 a német himnusz eredete és története 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 
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— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

 történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 online videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

 szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 
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 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

 a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból (történetek, 

versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

 

Témakörök a 12. évfolyamon (A2) 

 
TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
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 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- und 

Familienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und 

negative Charakterzüge 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

 közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

 érdekes családi történetek a múltból 

 családi ünnepek 

 szomszédi kapcsolatok 

— szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt 

 családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

 a modern kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 
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— vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték: pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 Környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— internetes kutatás  

 veszélyeztetett állatok 

 kihaló növényfajok 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 
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 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások közös 

előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy 

leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in 

und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, 

Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage 

in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung 

und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK. 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 
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 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

— egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 
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 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az életkorának 

és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a célnyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

 a falvak szerepe manapság a két országban 

 mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

 a német himnusz eredete és története 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 
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— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

 történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 online videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

 szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 
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 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

 a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból (történetek, 

versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.) 
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8.8.3. Ajánlás az éves óraszámok felhasználására 

 

11. évfolyam: 108 óra/év, 3 óra/ hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

14 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

12 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

11 

Reisen und Urlaub, Tourismus 7 

Öffentliches Leben  6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 11 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 9 

Aktuelle Themen 9 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 6 

Unterhaltung 6 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 9 

Összes óraszám: 108 

 

 

 

 

12. évfolyam: 96 óra/év, 3 óra/ hét   
 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Lehetséges 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

13 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

10 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

10 

Reisen und Urlaub, Tourismus 6 

Öffentliches Leben  6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Aktuelle Themen 8 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 

Unterhaltung 5 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 7 

Összes óraszám: 96 
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8.8.4. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként 

 

11. évfolyam 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb.50-80 szavas szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 

 

12. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 
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Beszédkészség 

A tanuló képes 

 kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt megfogalmazni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb.50-80 szavas szöveget írni;  

 gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 
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8.4.5. A fejlesztés várt eredményei a két tanéves (11-12. évfolyam) ciklus végén 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 

gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról minta alapján. 
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8.9. A német mint idegen nyelv emelt szintű képzésének évfolyamonkénti terve 

8.9.1. A fakultatív emelt szintű képzés célja 

 

Emelt szintű órákra a 11. évfolyamtól járhatnak tanulóink. Nem korlátozzuk azok körét, 

akik jelentkezhetnek emelt szintű képzésre, így járhatnak olyan tanulók is, akik első, illetve 

második idegen nyelvként tanulják a célnyelvet, és a nyelvi előkészítős képzésben részt vevők 

is. Így a csoportok összetétele heterogén lehet. Az eltérő szinteket differenciált oktatással, 

illetve – lehetőség szerint – csoportbontással kívánjuk figyelembe venni. 

Az emelt szintű órák elsődleges célja az, hogy felkészítsék a tanulókat az emelt szintű 

érettségire, azaz a KER szerinti B2-es szintre. A tananyag felöleli az emelt szintű érettségi 

követelményeit, figyelembe veszi az írásbeli és szóbeli vizsga feladattípusait. A helyi 

tantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények és témakörök is ezt a kimenetet 

célozzák meg. Azt azonban, hogy a tanuló a 12. évfolyamon ténylegesen vállalja-e az emelt 

szintű érettségi követelményeit, több tényező is befolyásolhatja, és akár úgy is dönthet, hogy 

mégis csak középszintű vizsgát tesz. A 12. év végi kimenet az emelt szintű képzés végén is 

lehet csupán B1-es szint (pl. olyan tanuló esetében, aki másodikként tanulja az adott idegen 

nyelvet). A tanulónak nem származhat hátránya abból, hogy nagyobb követelménynek kell 

eleget tennie, így a továbbhaladás feltétele az, hogy az alapórás képzéssel kapcsolatban 

megfogalmazottakat teljesítse. Az érdemjegyek adásában is szem előtt tartjuk a fenti elvet: az 

alapórán, illetve az emelt órán szerzett jegyek 2:1 arányban viszonyulnak egymáshoz. 

Természetesen az alapórák anyaga és az emelt szintű órákon tanultak nem választhatók el 

egymástól, hanem erősítik egymást, és komplex módon fejlesztik a nyelvi készségeket.  

A tankönyv- és tananyagválaszás szempontjai, valamint a tanulók értékelésének céljai és 

módszerei szintén megegyeznek az alapórás képzés kapcsán leírtakkal. 

 

 

A képzés óraterve 
 

évfolyam 11. 12. 

heti 

óraszám 
2 2 

hetek 

száma 
36 31 

éves 

óraszám 
72 62 
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8.9.2. A fejlesztési célok készségterületenként – előzetes tudás, tartalom, célok, feladatok 

a 11-12. évfolyamra 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a 

szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 

követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, 

hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, 

riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

 



627 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely 

külföldi utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális 

események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 
Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 
tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 
Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 
beszélgetésbe. 
Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 
mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 
félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 
A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 
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alkalmazása. 
Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 
elősegítése. 
Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 
a beszélgetésbe.  
Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 
stílusban. 
Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 
hatékony jelzése. 
A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 
Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 
megfogalmazza mondanivalóját. 
Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 
Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 
Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 
párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 
élményeit, álmait, reményeit, céljait. 
Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 
El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 
nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 
az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 
skálájában. 
A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 
alátámasztása példákkal, érvekkel. 
Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 
valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 
Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 
Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 
témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 
megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és 
verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 
példákkal, érvekkel. 
Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 
legtöbb általános témában. 
A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 
Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 
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Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 
véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 
Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 
Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 
Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 
kijavítása körülírással és átfogalmazással. 
Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 
szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 
(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 
rapszövegek. 
 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges 

részletek megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános 

és részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 
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Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 
érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 
Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 
kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 
Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 
feljegyzése. 
Az adott műfaj hagyományainak követése. 
Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 
az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 
Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 
érthető közlése. 
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 
feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 
Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 
Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 
A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 
jelentőségének kiemelése levelezésben. 
Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 
átírása. 
Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 
Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 
Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 
alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 
A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 
információk és érvek szintetizálása. 
A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 
követése. 
Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 
tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 
könnyebb megértés támogatására. 
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Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 
A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 
A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 
Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 
stíluselemeinek alkalmazása. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 
használt kritériumok megismerése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 
képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 
SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó 
levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 
visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 
blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 
szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, 
cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 
jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek 
készítése. 
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8.9.3. Témakörök, kommunikációs szándékok és fogalomkörök évfolyamonként 

 

Témakörök a 11. évfolyamon (B2/1) 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor 

öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel. 

A fiatalok helyzete a modern társadalomban. 

A fiatalok nálunk és a célországban. A fiatalok jogai, 

lehetőségei, kötelezettségei. Viselkedési normák.   

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért. 

Öltözködés, divat. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés, 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

 

Biológia-egészségtan: biotermékek. 

Környezetünk 

Környezeti problémák napjainkban, a 

környezetszennyezés. A globális éghajlatváltozás és 

következményei. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és 

globálisan - Mit tehetünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Spórolás az energiával. Fiatalok és környezetvédelem. 

Környezetvédő szervezetek, akciók. Környezetvédelmi 

aktivisták. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, 

az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti 

érték, változatos élővilág, a Föld 

mozgása, az időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, egyedisége. 

 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, életminőségek 

különbségei, pl. az éhezés és a 

szegénység okai. 

Az iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Nyelvtanulási tippek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

Életmód 
Biológia-egészségtan: testrészek, 
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Napirend, időbeosztás. 

Életmód nálunk és más országokban. 

 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Olvasás, tévé. A sorozatok sikerének okai. 

Színészek, sztárok. Hírnév és siker. 

Irodalom, könyvek. Olvasási szokások. Irodalmi 

művek fiataloknak. Hangoskönyvek. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Fantázia és valóság. Filmek, forgatókönyvek. Fiatal 

filkészítők. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid 

epikai, lírai, drámai művek olvasása, 

a reklám és a popzene új szóbeli 

költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi 

játékok, a sport és olimpia története, 

példaképek szerepe, sportágak 

jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés, különböző 

kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai eszközöket 

alkalmazó média megismerése, az 

elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a 

netikett alapjai, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Fogyasztás. Vásár fiataloknak. 

Vásárlás, szolgáltatások. 

 

 

 

Matematika: alapműveletek, 



634 

 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Reklámok előnyei 

és hátrányai. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

A fiatalok és a pénz kezelése. Adósságkezelés. 

Zsebpénz. 

grafikonok értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

 

Kommunikációs eszközök a 11. évfolyamon (B2/1) 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet ás arra reagálás 

Bemutatkozás, bemutatás 

Megszólítás 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Bocsánatkérés és arra reagálás 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás  

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 

Együttérzés és arra reagálás 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Csodálkozás 

Félelem 

Bánat 

Szégyen 

Irigység 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Akarat, kívánság, képesség 

Szándék, terv 

Dicséret, kritika, szemrehányás 

Érdeklődés, nem érdeklődés valami iránt 

Indoklás 

Megegyezés 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Cikk, szöveges beszámoló írása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 
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Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Értékelés 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés 

Tiltás, felszólítás 

Javaslat és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

Segítség felajánlása, elfogadása 

Rábeszélés 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Visszakérdezés, kérdésismétlés 

Nem értés 

Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, lezárás 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 

 

 

Fogalomkörök a 11. évfolyamon (B2/1) 
 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

jelenidejűség (Präsens, Präsens mit Vokalwechsel, Trennbare Verben) 

múltidejűség (Präteritum, Perfekt: Partizip II als Verb mit haben) 

jövőidejűség (Futur) 

személytelenség (es, sich-Verben) 

műveltetés (lassen - Präsens, Präteritum) 

Szenvedő szerkezet (Präsens, Partizip II als Verb mit werden) 

Passiversatz (lässt sich, ist … zu, -bar) 

Infinitiv mit zu 

 

Birtoklás kifejezése 

Possessivpronomen 

gehören + D. 

von, -s 

 

Térbeli viszonyok 

irányok, helymeghatározás 

 

Időbeli viszonyok 

gyakoriság (Temporale Angaben: Adverbien, Nomen, Nomen mit Präposition, Nebensätze) 

időpont 

időtartam 

 

Mennyiségi viszonyok 

számok 
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határozott mennyiség 

határozatlan mennyiség 

sorszámok 

 

Minőségi viszonyok 

(melléknevek, melléknévragozás) 

Partizip I und II als Adjektiv 

 

Modalitás 

módbeli segédigék (Präteritum) 

Konjunktiv II. 

Imperativ 

 

Esetviszonyok 

névszók a mondatban 

Az es használata 

 

Logikai viszonyok 

alárendelések (Kausalsatz, Objektsatz Subjektsatz, Temporalsatz, Finalsatz (um+zu+Infinitiv, 

damit + Inf.) 

feltételesség (Konditionalsatz (Indikativ) Präsens (konditionale Angaben verbal und nominal), 

Konditionalsatz mit „würde”, wäre, hätte, sollte) 

 

Szövegösszetartó eszközök 

kötőszók (ohne dass, ohne … zu, ohne, statt…zu, statt dass, statt) 

névmások 

Tagadás (nicht, kein, nichts, nie, keiner/niemand, sondern) 

 

Függő beszéd 

jelen idő, kijelentő mód 

 

Témakörök a 12. évfolyamon (B2/2) 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor 

öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Baráti kör. Barátság fiúk és lányok között. Legjobb 

barátok. Együttműködés fiúk és lányok között, az 

osztályközösség. Csapatmunka az iskolában és a 

munkahelyen. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés, 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 
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A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel. Önállóvá válás. 

Nonverbális kommunikáció. Az érzelmek kifejezése. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés. 

Szerelmi bánat. Az érzelmek hatása az egészségre. 

Öltözködés, divat. 

Szépségideálok, divatipar. A szépség különböző 

korokban. Plasztikai műtétek fiatal korban. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Integráció az 

iskolában. Az integráció előnyei és hátrányai. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Biológia-egészségtan: biotermékek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke.  

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. A vidéki 

élet szépségei és nehézségei. A városi élet 

jellegzetességei. Műveszet, egyedi önkifejező formák 

a városban. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és 

globálisan - Mit tehetünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, 

az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti 

érték, változatos élővilág, a Föld 

mozgása, az időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, egyedisége. 

 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, életminőségek 

különbségei, pl. az éhezés és a 

szegénység okai. 

Az iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Konfliktusok az iskolában és azok megoldása. 

Konfliktuskezelés. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás). 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

A dohányzás káros hatásai. Dohányzási tilalom az 

iskolában. 

Étkezési zavarok. Sportfüggőség, túlzott testépítés. 

Drogfüggőség. 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid 

epikai, lírai, drámai művek olvasása, 

a reklám és a popzene új szóbeli 



638 

 

költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi 

játékok, a sport és olimpia története, 

példaképek szerepe, sportágak 

jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés, különböző 

kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

Látnivalók, azok története érdekességek a 

célországban. A célország fontos történelmi 

eseményei. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

A technika fejlődés, a jövő. Elképzelések a személyes 

jövőről és az emberiség fejlődéséről. 

Fogyasztás és környezetvédelem a jövőben. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai eszközöket 

alkalmazó média megismerése, az 

elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a 

netikett alapjai, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

 

 

Kommunikációs eszközök a 12. évfolyamon (B2/2) 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet ás arra reagálás 

Bemutatkozás, bemutatás 

Megszólítás 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Bocsánatkérés és arra reagálás 
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Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás  

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 

Együttérzés és arra reagálás 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Remény 

Félelem 

Bánat 

Csalódottság 

Csúfolás, kirekesztés 

Felháborodás 

Bosszúság 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Akarat, kívánság, képesség 

Szándék, terv 

Értékelés 

Személyes vélemény árnyaltabb kifejezőeszközei 

Összehasonlítás 

Előnyök és hátrányok összevetése 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Írásbeli összefoglalás 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés 

Tiltás, felszólítás 

Javaslat és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

Segítség felajánlása, elfogadása 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Visszakérdezés, kérdésismétlés 

Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, lezárás 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 

 



640 

 

 

Fogalomkörök a 12. évfolyamon (B2/2) 

 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

jelenidejűség (Präsens, Präsens mit Vokalwechsel, Trennbare Verben, Verben mit 

Präpositionen) 

múltidejűség (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt) 

jövőidejűség (Futur) 

személytelenség (es, sich-Verben) 

műveltetés (lassen - Präsens, Präteritum) 

Szenvedő szerkezet (Präsens) 

 

Birtoklás kifejezése 

Possessivpronomen 

gehören + D. 

von, -s 

 

Térbeli viszonyok 

irányok, helymeghatározás 

 

Időbeli viszonyok 

gyakoriság 

időpont 

időtartam 

időhatározók (temporale Angaben: Jahreszahlen, Angaben mit Präposition, Adverb, 

Nebensatz) 

 

Mennyiségi viszonyok 

számok 

határozott mennyiség 

határozatlan mennyiség 

sorszámok 

 

Minőségi viszonyok 

(melléknevek, melléknévragozás) 

 

Modalitás 

módbeli segédigék 

felszólítás 

modális partikulák (Modalpartikeln) 

 

Esetviszonyok 

névszók a mondatban 

Ausdrücke mit Präpositionen 
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Logikai viszonyok 

alárendelések (Kausalsatz, Objektsatz Subjektsatz, Temporalsatz, Finalsatz (um+zu+Infinitiv) 

feltételesség (Konditionalsatz (Indikativ) Präsens, Konditionalsatz mit „würde”, wäre, hätte) 

megengedés (Konzessive Angaben mit obwohl, trotzdem, tortz) 

Relativsatz (wer, wen, wem) 

következtetés (Konsekutive Angaben (sodass, infolge, infolgedessen) 

 

Szövegösszetartó eszközök 

kötőszók 

Doppelte Konjunktionen (zwar … aber, weder … noch, sowohl … als auch, nicht nur …, 

sondern auch) 

névmások 

általános névmás (indefinites Pronomen man) 

 

Függő beszéd 

jelen idő, kijelentő mód 

Konjunktiv I 
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8.9.4. Ajánlás az éves óraszám felhasználására 

 

11. évfolyam 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

 

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások 8 

2. Ember és társadalom 8 

3. Környezetünk 8 

4. Az iskola 8 

5. Életmód 8 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 9 

7. Tudomány és technika 8 

8. Gazdaság és pénzügyek 8 

9. Érettségi feladatok  7 

Összesen 72 

 

 

12. évfolyam 

Heti 2 óra, évi 62 óra 

 

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások 7 

2. Ember és társadalom 7 

3. Környezetünk 7 

4. Az iskola 8 

5. Életmód 7 

6. Szabadidő, művelődés 7 

7. Utazás, turizmus 7 

8. Tudomány és technika 8 

9. Érettségi feladatok  4 

Összesen 62 
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8.9.5. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 
köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések 
gondolatmenetét. 
Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 
meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és 
természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű 
beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  
Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 
köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és 
el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 
Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 
amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 
Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 
Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző 
témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális 
témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 
előnyöket és hátrányokat. 
Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és 
követelményeinek. 
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9. Függelék: Szintleírások a Közös Európai Referenciakeret alapján 

 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és 

alapvető fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 

mutatkozni, be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), 

valamint ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű 

kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és 

segítőkész. 

 

Olvasott szöveg 

értése  

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, 

reklámokban, katalógusokban.  

Hallott szöveg 

értése  

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, 

családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva 

beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és 

helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, 

ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó 

kérdéseket. Képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult 

nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely 

bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és fordulatokból áll.  

 

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, 

amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes 

és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és 

begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon 

cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 

használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel 

kapcsolatos dolgokról. 

  

Olvasott szöveg 

értése  

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért 

információt ki tudja keresni.  

Hallott szöveg 

értése  

Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert 

dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, 

bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló  

beszélgetésben, amely ismert tevékenységhez kapcsolódó közvetlen 

információcserét igényel. Megérteti magát a társasági beszélgetésben. 

Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra reagál. Képes jelezni, 

mikor követi a kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy 
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saját maga fenn tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen 

elkövet alapvető hibákat. Szókincse elegendő az alapvető 

kommunikációs szükségletek kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek 

fontosabb információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, 

például munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a 

nyelvterületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy 

az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, 

érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző 

álláspontokat és terveket. 

  

Olvasott szöveg 

értése  

Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, 

amelyek hétköznapi, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az 

eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. 

Hallott szöveg 

értése  

Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előforduló, ismerős témáról 

szóló köznyelvi beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb 

információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális 

eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és 

világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterületen utazás közben 

felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó 

beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal mondja el 

élményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza 

véleményét. Képes elmesélni egy történetet, és erről véleményt 

megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és befejezésére ismerős vagy számára érdekes témákban. 

Meg tudja ismételni az elhangzottak egy részét, hogy meggyőződjön 

arról, beszélgetőpartnerével egyformán értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, 

hétköznapi témákban. Beszámol élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt szerkezetek és 

mondatfajták gyakran használt körét viszonylag helyesen alkalmazza. 

Megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni. 

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek 

gondolatmenetét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. 

Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű 

beszélővel. Képes világos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni 

véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. 

  

Olvasott szöveg 

értése  

Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, 

beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük rejlő információt, 
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érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről 

szóló, irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg 

értése  

Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést, ha ezek 

számára nem idegen szakterületet érintenek. Megérti a rádióban és tévében 

elhangzó, aktuális eseményekről szóló hírműsorok lényegét, valamint a 

köznyelvet használó játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen vesz részt mindennapi 

témákat érintő, anyanyelvű beszélőkkel folytatott társalgásban. Részletesen 

kifejti, megindokolja, megmagyarázza és megvédi véleményét, el tud 

mondani egy történetet. 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő időpontban szólal meg, 

valamint be tudja fejezni a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig 

elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén fenn tudja tartani a 

beszélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, illetve más személyeket is be 

tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor 

problémáiról és az érdeklődésével egybevágó témákról. Beszámol 

élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem vét félreértést okozó 

hibát, és legtöbb hibáját képes kijavítani. Általános témákban és saját 

érdeklődési területén jó szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan 

fejezze ki magát.  

  

 


