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7. évfolyam 

          A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának továbbfejlesztése a 8. évfolyam végére elérendő A2 KER szintre. Ez 

szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal és más 

kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. 

Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási 

pontok alakulnak ki a természettudományos és a technikai kompetenciával, a munkaformák révén pedig 

a kezdeményezőképesség is fejlődik.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több autentikus szövegfajtával 

ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani ismereteik köre, egyre magabiztosabban 

tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi 

fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre többen és 

egyre jobban érdeklődnek a nyelvben előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvhez hasonló vagy 

attól eltérő nyelvtani jelenségek iránt. A helyes nyelvhasználatban segíthetik őket azok a nyelvtani 

szabályok, amelyeket maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, 

sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A nyelvtanulás korábbi szakaszainak témakörei a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek 

azáltal, hogy a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek 

és az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a Nat más műveltségi területeinek 

tartalmaival, lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, árnyaltabban 

megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása 

szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának és annak, hogy a tanulók 

kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, 

foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes 

tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanulók az iskolán kívül is egyre inkább 

hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot 

szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

 

 

 

 

 



Éves óraszám: 144/év, 4 óra/hét 

Témakörök a 7. évfolyam számára  

Témakör óraszám 

1. Az én világom / Otthon 18 

2. Fantázia és valóság 15 

3. A városban 16 

4. Tudomány és technika 15 

5. Ember és természet 18 

6. Szabadidő 16 

7. Egészség, betegség 17 

8. Szórakozás 15 

Szabadon felhasználható: 

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, 

hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 

 

 

 

 

 

 

 



Témakörök a 7. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

AZ ÉN VILÁGOM / OTTHON 

 

Vizuális kultúra 

Rajz 

Testnevelés 

FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG 

 

Történelem 

Irodalom 

Rajz 

Sport 

A VÁROSBAN Földrajz 

Személyes élmények 

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA  Környezetvédelem 

Csillagászat 

EMBER ÉS TERMÉSZET 

 

Földrajz 

Természetismeret 

SZABADIDŐ 

 

Személyiségfejlesztés 

Osztályfőnöki tevékenységek 

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG Biológia 

Egészséges életmód 

Testnevelés 

SZÓRAKOZÁS Vizuális kultúra 

Médiumok 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű 

tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek megértése, 

begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

Az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, néhány rövid 

mondatból álló megnyilatkozások megértése. 

A fejlesztés tartalma 



 A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. 

képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával 

kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő 

vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket 

tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosztálynak 

szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel 

folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz 

közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszönés, 

alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, különböző dolgok 

kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása 

(pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játékokban; 

nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert szavak, 

kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, 

kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, 

kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 



Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A 

megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy önálló 

ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín 

változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid 

szerepek, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, rövid 

szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, 

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 



Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során 

rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő témájú, 

egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek megváltoztatása, 

átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 

bejegyzés, dalszöveg. 

 

Kommunikációs eszközök A2- 

1 A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet 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. 

Don’t mention it. 



Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

Telefon felvétele Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? Is 

it OK if I …? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong. 

That’s right. 

No way. Are you kidding? Are you sure? 

 

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. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

Yuk! / Yummy! 

He looks nice. 

Akarat, kívánság Would you like a biscuit? 

Why don’t you …? 

I’d like an ice-cream, please. 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

How can I get to …? Can you tell me 

where …? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

Go along …  

 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? 

Am I right? 

I have no idea. 

Sure. 



4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

Could you …? May I …?  Might I …? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

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

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Do you want to go to the cinema? 

Would you like to go …? 

How about going …? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Would you like to have a sandwich? 

Can I get you a sandwich? 

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

 

Thank you. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés kérése, 

betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

 

 

Fogalomkörök A2- 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Progressive 

Present Passive 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

It is called an apple. 

  Present Perfect 

Simple 

I have got a present. 



 Múltidejűség Past Simple 

 

Past Progressive  

’used to’ 

Could 

Past Passive 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

What were you doing 

yesterday afternoon? 

I used to like chocolate when I 

was younger. 

I could swim when I was four. 

It was closed after two years. 

 Jövőidejűség Going to 

Will 

Offers 

Infinitive 

Present Progressive 

What are you going to do on 

Saturday? 

It will rain in the afternoon. 

Shall I get you something to 

drink? 

We are to go home early today. 

I am meeting my friend at the 

cinema tonight. 

Birtoklás kifejezése  Present forms of have I have five friends at school. 

 

  Possessive Pronouns. My, your, his/her/its, our, their 

dog  

 

  Genitive’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Prepositions of 

movement 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

Up, down, back &  forth, 

along, towards, away 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 



 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

How long? Since 

when? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight. It’s quarter to eight. 

For two years. Since Monday. 

So far, ever, never, before 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

 

Some, any, no 

Every, each 

Too much, enough, 

lots of, loads of 

All, both, neither, 

none 

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. 

I’ve got no money. 

Everbody has got a phone. 

We’ve got loads of CDs. 

Neither boy has got a smart 

phone. 

Minőségi viszonyok  Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 



Logikai viszonyok  Linking words 

Must / mustn’t 

Have to, should 

Zero Conditional 

Conditional Type 1 

One / ones 

Relative pronouns: 

who, which, that 

And/or/but/because 

You must visit me soon. 

You have to keep the rules. 

If it rains, it pours. 

If you call him, he will answer. 

Mine is the best phone in the 

class. 

I don’t know who to call. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

I, he, they… 

Me, him, them… 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

 

 

 

 

 

 



Kommunikációs eszközök, helyzetek 

és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

Discussing habitual actions & routines; 

Talking about free-time activities; 

Discussing current activities; 

Expressing likes & dislikes; 

Describing one’s bedroom; 

Describing personality; 

Asking about & describing people’s 

appearance; 

Időbeli és logikai viszonyok 

- Adverbs of frequency 

- Prepositions of time 

- Present Simple & Present 

Progressive; 

- Subject & object pronouns 

- Possessive adjectives & 

pronouns; 

Házi dolgozat írása: ’My 

room’; 

Email írása a barátomnak; 

Discussing activities in the past; 

Discussing past events, situations, 

accidents; 

Expressing sympathy; 

Discussing past habits; 

Talking about famous people; 

Describing feelings; 

Understanding sequence; 

Cselekvés, történés, létezés 

- Past Simple & Progressive 

- Could 

-Time clauses: when, while 

- Adverbs of manner 

- Used to 

Velem megesett baleset 

elmesélése; 

Kedvenc regényem 

ismertetése; 

Beszámoló írása egy 

kirándulásról; 

Understanding signs in a city; 

Asking about & identifying the location 

of buildings; 

Reading a map; Giving directions; 

Talking about famous sights; 

Making, accepting & refusing offers; 

Making comparisons; 

Expressing preference; 

Térbeli és minőségi viszonyok 

- Prepositions of place & 

movement 

- Let’s ... / How about ...? 

- Comparative forms 

- as + adjective + as 

- Superlative forms 

- Which? 

Projektmunka: poszter 

készítése a 

környezetvédelem 

feladatairól; 

Baráti levél írása; 

 

Discussing general truths; 

Making guesses & hypotheses; 

Understanding & following procedures; 

Discussing actions, situations & their 

consequences; 

Discussing future plans; 

Making predictions & decisions; 

Referring to conditions & their results; 

Logikai viszonyok 

- Zero Conditional 

- Future with ’going to’ & ’will’ 

(offers, promises, reguests, on-

the-spot decisions, warnings, 

threats) 

- ’Will’ for predictions 

- Conditional Type 1 

Önálló szövegfeldolgozás; 

Email írása: válasz egy 

meghívásra; 

Talking about past experiences; 

Linking past and present time; 

Describing a holiday; 

Asking about & understanding length of 

time; 

Discussing jobs; 

Describing animals; 

Időbeli viszonyok 

-Present Perfect Simple (ever, 

 never, before, always, just, so far, 

once, twice) 

- Present Perfect Simple vs. Past 

Simple; 

- Time expressions (yet, already) 

- How long? For / since 

Kooperatív 

szövegfeldolgozás; 

Prezentáció készítése 

kedvenc állatainkról; 

Identifying & describing people’s dress 

Expressing preference; 

Buying & selling; Talking about prices 

Mennyiségi viszonyok 

- Too / enough 

- One / ones 

Csoportmunka: 

divatbemutató konferálása; 

Önálló szövegfeldolgozás; 



 

 

 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

 

 

 

Asking for & giving information; 

Expressing necessity, lack of necessity 

& prohibition; 

Arguing for and againsts; 

Giving reason; 

- How much? / How many? 

- Relative pronouns 

(who, which, that) 

- Must / have to 

Asking for and giving advice; 

Asking for & giving confirmation; 

Agreeing and disagreeing; 

Expressing purpose & preference; 

Discussing healthy eating; 

Ordering food; 

Stating a problem; 

Modalitás 

- Should 

- Full & Bare Infinitive 

- ’ing’-form  

Csoportmunka: helyes 

étrend összeállítása; 

Helytelen étrend elemzése; 

Problémák megbeszélése; 

Tanácsadás tiniknek; 

Finding things in common; 

Discussing facts & music; 

Saying what things are made of; 

Talking about films / TV programmes; 

Expressing opinion; 

- Present Simple Passive 

- Past Simple Passive 

Film megtekintése közösen, 

majd megbeszélése; 

Interjú készítése híres 

filmsztárral; 



 

8. osztály 

 

A 8. évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse, egyre változatosabb nyelvi elemekkel képesek 

kifejezni magukat. A 8. év végére a tanulóknak el kell érniük a KER A2-es szintet. 

 

Éves óraszám: 144/év, 4 óra/hét 

Témakörök a 8. évfolyam számára  

 

Témakör óraszám 

1. Barátok 16 

2. Utazás 16 

3. A szabadidő hasznos eltöltése  16 

4. Fantázia és valóság 14 

5. Modern kommunikáció 17 

6. Környezetünk védelme 18 

7. Modern világunk 17 

8. Múltunk és jövőnk 16 

Szabadon felhasználható: 

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, 

hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 



Témakörök a 8. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

BARÁTOK Személyiségfejlesztés 

Sport 

UTAZÁS Földrajz 

Technika 

A SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSE,  Környezetvédelem 

Környezettudatos nevelés 

Sport 

FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG 

 

Fizika 

Történelem 

Irodalom 

MODERN KOMMUNIKÁCIÓ Információs és kommunikációs technológia 

KÖRNYEZETÜNK VÉDELME 

 

Földrajz 

Környezetvédelem 

MODERN VILÁGUNK  Egészségtan 

Egészségtudatos nevelés 

MÚLTUNK ÉS JÖVŐNK Földrajz 

Történelem 

Néprajz 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára;  

 

Összesen: 144 



 

A fejlesztés tartalma: 

 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak 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 szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok 

segítségével.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató 

multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi 

országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bővülő 

szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra 

történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások, 

kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 



 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

 

 

Fejlesztési egység 
 

Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek 

lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének megértése, a 

szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. leírás, 

történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, étlapon és 

menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, 

mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása 

egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok 

kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása), 

előadás, prezentáció, témakifejtés. 



Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, 

cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és 

elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, 

képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban. 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, 

különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal való 

megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, blogbejegyzés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunikációs eszközök A2 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how about 

you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet 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. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to meet 

you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, 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. 

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. Not very well, I am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 



Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from 

you soon. 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

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…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

How come? 

Is he? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me for 

dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boyfriend 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I like it very much. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

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. 



Érdeklődés, 

érdektelenség 

Are you interested in sports? I am interested in gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so.  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/ 

It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, then she 

phoned her friend and finally 

they all met at the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. They 

might come, or they might not 

come. 

She can’t be very old. She must 

be 25. 

 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 



Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, please? Certainly. Not now. I am very 

busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet on 

Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his name 

was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many ……. 

The trouble is that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

 



 

Fogalomkörök A2 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  When do you get up? I don’t drink 

milk. 

  Stative verbs I know you well. 

  Present Continuous Why is she crying? I’m not listening. 

I’m leaving. 

  Present Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Perfect 

Continuous 

We have been working on this project 

for weeks. 

  Present Simple Passive The school is renovated as it is very 

old. 

 Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. 

 Why didn’t you come yesterday? 

  ’Used to’ I used to love animals. 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he phoned. 

  Past Simple Passive The new bridge was opened to traffic 

yesterday. 

 Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 

  Future with will When will you be fourteen? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog  

  Genitive’s Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 



  Relative pronouns John is the boy whose father is a 

doctor. 

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, … 

 

  Relative adverbs This is the place where I was born. 

Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? One 

month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

I have already read it.  He has not 

finished yet.  

She has just entered the room.  

  Time clauses 

When, while, as soon as 

As we were walking home, we saw an 

accident.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women … 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

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. 

A cup of tea, a piece of chocolate 

  Quantifiers 

all, both,  neither, every,  

There were 3 apples on the plate.  

All my classmates went to the party. 

Both Mark and Steve had tickets for 

the match. 



Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

With long adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.  

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting than the 

other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

  Relative pronouns 

(who, which, that) 

There is the girl who I invited to the 

party. 

Modalitás Képesség, 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

Can you understand sign language? 

Can I use your mobile? 

  Could, was able to At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin with a 

knife. 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should do more exercise. 

 Kötelezettség Must 

Have to (Past) 

I must leave now. 

Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t use your mobile in class.. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség Conditional Type 1 

 

Conditional Type 2 

If you tell Bill your secret, everybody 

will find out. 

If I lived with my parents, I would save 

more money. 



Szövegösszetart

ó eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

Time adverbials 

(when, before, after, by 

the time 

A, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

 

I got on the stage before anybody else.  

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

- statements 

- commands 

- requests 

- questions 

 

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

He asked me to help him. 

Do you know where he lives? 

 Igenevek Full / Bare infinitive 

 

Gerund 

I want to help you. 

Let me help you. 

Seeing is believing. 

 

 

Kommunikációs eszközök, 

helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

Making suggestions & 

comparisons; 

Discussing clothes & accessories; 

Talking about free-time activities; 

Expressing likes & dislikes; 

Expressing opinions & giving 

reasons; 

Distinguishing between habitual 

actions and current activities; 

Discussing past habits & situations; 

Cselekvés, történés, létezés 

Minőségi, mennyiségi viszonyok 

-Present Simple vs. Present 

Progressive 

- Comparison of adjectives & 

adverbs 

-Some / any / no / every & their 

compounds; 

Baráti levél írása; 

Fogalmazás: barátom 

jellemzése; 



Defining people, things and places; 

Referring to conditions & their 

results; 

Making plans and suggestions; 

Expresing disappointment & 

apologosing; 

Talking about food and quantities; 

Discussing facts about animals; 

Understanding recorded messages; 

Logikai viszonyok 

- Relative pronouns (who, which, 

what, whose) 

- Relative adverbs (where) 

- Conditionals Type 1 

- Time clauses (present & future) 

 

Képeslapok írása; 

Kedvenc édességem receptjének 

leírása; 

Önálló szövegfeldolgozás; 

Talking about the duration of an 

action 

Focusing on the result of an action; 

Talking about one’s favourite 

activities 

Expressing result; 

Talking about sports; 

Giving news; 

Expressing opinion; 

Expressing result; 

Időbelii viszonyok 

-Present Perfect Simple (ever, 

 never, before, always, just, so 

far, once, twice) 

- Present Perfect Simple vs. Past 

Simple; 

- Time expressions (yet, already) 

- How long? For / since 

- Clauses of result 

Kedvenc sportágaimnak 

bemutatása; 

Kedvenc sportolóim 

bemutatása, jellemzése 

Narrating an imaginative event; 

Expressing surprise; 

Asking for confirmation; 

Exchanging views; 

Sequencing past actions & events; 

Describing feelings; 

Referring to the location of places; 

Narrating a story; 

Időbeli viszonyok 

- Past Simple / Past Progressive 

- Time clauses (when, while, as, 

as soon as) 

- Past Perfect Simple 

- Prepositions of time, place & 

movement  

Pármunka: rejtelmes történetek 

elmesélése; 

Történetek kitalálása képek (a 

’New Plus 2’-ből  alapján; 

A történetek leírása; 

Önálló szövegfeldolgozás; 

Asking for a favour; 

Talking on the phone; 

Understanding messages; 

Leaving a message on the 

answerphone 

Making polite offers and requests; 

Making hypotheses and 

deductions; 

Giving instructions; 

Expressing opinion & justifying; 

Modalitás 

- Can. could may, will, would 

- Must, have to, need, can’t 

- Can / be able to 

- Could, may, might 

- Must / can’t 

- Full & Bare Infinitive 

- ’ing’- form 

Az írott műfajok formai 

követelményei (email, 

feljegyzés, sms, essay); 

Minták fogalmazása, leírása. 

Tartalomelmondás; 

Discussing facts; 

Describing the geographical 

features of one’s country; 

Making arrangements; 

Understanding & following 

procedures 

Transferring from verbal to visual 

information; 

Writing a news article; 

Modalitás 

- The definite article 

- The Passive Voice (Present & 

Past Simple) 

-The Passive Voice (Present 

Perfect Simple, Future with ’will’ 

and ’going to’ + modal verbs)    

Pármunka: prezentáció 

készítése híres hajóroncsokról, a 

környezeti katasztrófákról, a 

környezetszennyezésről;  



 

 

 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

 

 

 

 

Év végi követelmények 

Simulating a conversation between 

a reporter and an eye-witness; 

Simulating a converstaion between 

an emergency call handler and a 

person in distress; 

Making a formal phone call; 

Distinguishing beteen formal & 

informal language; 

Logikai viszonyok 

- Subject / object questions 

- Negative questions 

- Reflexive pronouns 

- Conditional Type 2 

 

Velünk megesett baleset 

elmesélése; 

Csoportmunka: ’bárcsak: - 

kívánságlista összeállítása; 

Hivatalos levél írása;  

Reporting statements, commands, 

requests & questions; 

Expressing interest and surprise; 

Talking about famous buildings 

and structires; 

Talking about measurements; 

Describing events, festivals and 

celebrations 

Cselekvés, történés, létezés 

- Reported Speech 

 (Statements, commands, 

requests & questions) 

Pármunka: mások mondatainak 

idézése; 

Önálló szövegfeldolgozás; 

Vázlatkészítés; 

Quiz összeállítása; 

 



7. évfolyam 

Tolmácsolás (hangzó angol nyelvű szöveg fordítása magyarra) 

– Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a legfontosabb 

elemekre (a mondatok topikjaira és rémáira) 

– A szűkített szöveg lejegyzése 

– Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyzetelés 

alapján történő bővítése, rekonstruálása 

– Már tanult rövid prózai szövegek szóbeli fordítása 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

– megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket 

megért; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegrészekből fontos információkat kiszűri; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

– ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

kikövetkezteti. 

Beszédkészség 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszol; 

– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

– kérdéseket tesz fel; 

– eseményt mesél el; 

– megértési probléma esetén segítséget kér; 

– beszélgetést kezdeményez, befejez. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért; 



– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

– egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért; 

– ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti. 

Íráskészség 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír; 

– egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 

– ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

 

Év végi követelmények 

8. évfolyam 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

– utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket 

megért; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos információkat 

kiszűr; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 

– ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas 

szövegből kikövetkezteti; 

– jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 

 

 

Beszédkészség 



A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; 

– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

– kérdéseket feltesz; 

– eseményeket elmesél; 

– megértési probléma esetén segítséget kér; 

– egyszerű párbeszédben részt vesz. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

– ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt 

megtalál; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 

– egyszerű történetet megért; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkezteti; 

– jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben a lényeges 

információt a lényegtelentől elkülöníti. 

Íráskészség 

A tanuló 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír; 

– egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

– egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehoz; 

– ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír. 

 

 

 



9-12. évfolyam 
 

Bevezetés: 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. 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 korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti 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.  

A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

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. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének az elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést 

átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, a korosztályok és a társadalmi csoportok között 

különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági 

szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának a szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell 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. A tanulási folyamat szervezésében nagy 

jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a 

motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, 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 nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, 

amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 



Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

 

Óraterv: 

 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

3 4 4 4 

hetek  

száma 

36 36 36 32 

éves 

óraszám 

108 144 144 128 

KER  

szint 

A2  A2+ B1- B1 



Képzési szakaszok 

 

9.-10. évfolyam 

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

jutniuk az európai hatfokú skála második, azaz A2 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. 

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 és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét ( 9.évfolyam) 

Óraszám: 144/év 4/hét (10.évfolyam) 
 

Témakörök a 9. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 

- emberek külső és belső jellemzése 

- baráti kör 

- a tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres 

emberek). 

- kapcsolattartás 

 

Etika: társas kapcsolatok 

 

Etika: generációk kapcsolata 

2.Személyes élmények, tapasztalatok 

- kalandok, utazás, túra 

- felfedezés, személyes élmény 

- más kultúra megismerése 

- hihetetlen történetek 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, balesetmegelőzés 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 

3.Utazás, turizmus 

- közlekedési eszközök 

- veszélyes helyzetek 

Földrajz: más népek kultúrái 

 



- szállástípusok 

- természeti jelenségek, képződmények 

- idegen országok, népek kultúrájának 

megismerése 

- városi és vidéki élet 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 

4.Tudomány és technika 

- a technika fejlődése 

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

- találmányok 

- felfedezések 

- számítógép, Internet 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök 

előnyei és kockázatai, a netikett alapjai, 

élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

5.Életmód 

- egészségmegőrzés 

- betegségek 

- veszélyek 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- sportok 

- szabadidős tevékenységek 

- kulturális lehetőségek 

- mozi, színház 

 - művészetek 

 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző 

kultúrák mítoszai, mondái; 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. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 



7.Munka világa 

- foglalkozások és a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- önképzés, továbbképzés 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

8.Kultúrák 

- kulturális különbségek 

- főzés, ételek 

- ünnepek 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző 

kultúrák irodalma 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
 

Témakör óraszám 

1.Ember és társadalom 12 

2.Személyes élmények, tapasztalatok 12 

3.Utazás, turizmus 12 

4.Tudomány és technika 12 

5.Életmód 12 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 12 

7.Munka világa 13 

8. Kultúrák 13 

Összesen 98 

Szabadon felhasználható: 

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 

ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.) 

és/vagy 

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 108 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 
 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás: 

 
A tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, 

családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 
 

- a célnyelvi óravezetést követni: utasításokat követni 

- hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételek (tv program rádióműsorok) 

lényegét és konkrét információit megérteni 

- lassú és világos, hétköznapi párbeszédek lényegét megérteni (szereplők 

beazonosítani, kapcsolatokat feltérképezni) 

- a párbeszédekben szereplők közlési szándékait megérteni (híradás, panasz, 

véleménynyilvánítás, félelmek, segítségkérés, stb.) 

- ismerős témákról folyó hétköznapi beszélgetéseket követni (kollégák, 

munka, személyes élmények, nyelvtanulás, utazás, lakóhely, közlekedés, 

vásárlás, szabadidős tevékenységek, filmek, sportok, nyaralás, munka, 

ünnepek)  

- hivatalos közleményeket, bejelentéseket megérteni (repülőtéren) 

- telefonbeszélgetéseket megérteni és ezek alapján jegyzeteket készíteni 

- egyszerű történeteket megérteni: események sorrendjét, az állítások 

valódiságát eldönteni a hallott információ alapján 

- hirdetés alapján jegyzeteket készíteni (tanfolyamok) 

- képi stimulus alapján a beszélgetésben szereplő információkat azonosítani 

- alapvető stratégiákat alkalmazni: következtetni az ismeretlen szavakra, 

várható vagy megjósolható információkat megkeresni, 

-  a vizuális elemek (mimika, gesztusok, arckifejezések) felhasználása a 

megértésben 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- hétköznapi párbeszédek 

- telefonbeszélgetések 

- média: rádió, tv műsorok, programok 

- közlemények, bejelentések 

- interjúk 

- rövid történetek 

 

 

 

 

 



 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 
 

Előzetes tudás: 
 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott 

kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- a célnyelvet tudatosan használni a tanórán a tanárral és a társakkal 

- személyes élményeket kifejezni: véleményt, tetszést, nemtetszést, tiltást, 

engedélyt, kötelességet 

- érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács 

- mindennapi gyakorlati kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés 

- ismerős témákban gondolatok, információkat cserélni: személyes tervek, 

élmények, kalandok, szállás, városok, utazás, lakóhely, berendezési tárgyak, 

ünnepek 

- ismert témákat megvitatni csoportban: kommunikáció, nyelvtanulás, túra, 

jövőkép, mobiltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek,  

- begyakorolt tranzakciókat lebonyolítani: utazás, vásárlás, egészség) 

- leírás készítése majd csoportos megvitatása (barátok, ételek, munkák) 

- kérdőív kérdéseit megválaszolni 

- történetet kitalálni és elmesélni a megfelelő kötőelemekkel, logikai 

viszonyokkal képi stimulus vagy újságcikk címek segítségével 

- kitalálós játékot eljátszani 

- szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, 

állásinterjú, tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban 

- reklámot készíteni 

 

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. 

 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- egyre nagyobb szókinccsel egyszerű szövegeket elmondani 

- tartalmat mondani 

- rövid, összefüggő történetet elmesélni 

- mindennapi környezetet leírni (személyek, helyek) 

- személyes jellegű információkat megosztani: család, tervek, élmények, 

személyes tapasztalatok, napirend, preferenciák 

- összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat adni 

- csoportban, vagy párban létrehozott alkotást bemutatni 

 

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. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- nyomtatott sajtó szövegeket megérteni 

- digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, e-mail, 

blog, Internet fórum 

- plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni 

- tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos 

közlemények, reklámok, receptek 



- élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni 

- szépirodalmi művek részleteit megérteni 

- táblákat, feliratokat megérteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- hirdetések, plakátok, nyomtatványok, szórólapok 

- egyszerű üzenetek, SMS, MMS 

- útleírások, képeslapok,  

- feliratok,  

- egyszerű biztonsági előírások,  

- eseményeket leíró újságcikkek,  

- hagyományos és elektronikus magánlevelek 

- blog, weboldal,  

- internetes fórumok hozzászólásai,   

- ismeretterjesztő szövegek,  

- receptek, 

 

 

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. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- személyes információt adni írásban 

- leírásokat készíteni: személyekről, helyekről 

- történetet írni megtörtént eseményről 

- baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni, tanácsot adni és kérni, 

köszönetet nyilvánítani, elnézést kérni 

- üzeneteket, jegyzeteket, kommenteket készíteni 

- egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben véleményt 

nyilvánítani, preferenciát kifejezni 

- filmbeszámolót írni 

- önéletrajzot írni 

- receptet leírni 

- írásbeli munkát megfelelően tagolni, kötőszavakat alkalmazni kötőszavak 

alkalmazásával 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- nyomtatott sajtó: újság- és magazincikkek 

- elektronikus szövegek: blog, e-mail, weboldal, Internetes főrum, Internetes 

profilok 



- képeslapok 

- poszterek 

- nyomtatványok, szórólapok 

- üzenetek, SMS, MMS 

- bejegyzések 

- instrukciók 

- bejelentések, közlemények 

- receptek 

- történetek, elbeszélések, versek 

- dalszövegek 

 

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 
- rövid választ igénylő feladatok 

- párosítás 

- mondat- vagy szöveg kiegészítés 

- feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 

- sorrend felállítása 

- igaz / hamis állítások 

  



 

 

Kommunikációs eszközök 

1.Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet 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. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 



1. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

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…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

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. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 



Szükségesség Is that necessarily so? Do I have 

to...? Is it a must? For sure? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably 

come. They might come, 

or they might not come. 

She can’t be very old. 

She must be 25. 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

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

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 



 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? 

It spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök: 
 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 



Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 



  wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

 

so / neither / too / 

either 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory 

sentences 

 

 
 

A továbbhaladás feltételei 

a) hallott szöveg értése: A tanuló legyen képes kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a fontos 

információt megérteni, lényegest a lényegtelentıl elkülöníteni, a specifikus információt 

azonosítani, az ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegösszefüggésbıl kikövetkeztetni; 

köznyelvi beszélgetés /monológ szöveg lényegét megérteni. 

b) beszédkészség: A tanuló legyen képes köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerő 
válaszokat adni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni, 

beszélgetésben a társalgást követni, értési ill. kifejezési probléma estén segítséget kérni. 

c) olvasott szöveg értése: A tanuló legyen képes kb. 15 szavas köznyelvi szöveget elolvasni, a 

fontos információt megérteni, lényegest a lényegtelentıl megkülönböztetni, a specifikus 

információt megtalálni, az ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegbıl kikövetkeztetni; 

egyszerő /egyszerősített publicisztikai vagy irodalmi szöveget követni. 

d) íráskészség: A tanuló legyen képes kb.100 szavas néhány bekezdésbıl álló szöveget írni, 

változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel gondolatait írott szöveggé rendezni, 

változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 

 

 



 
Az értékelés formái: 

• szóbeli: párbeszédek, szituációs gyakorlatok, képek verbalizálása, 

memoriterek, témakörök szókincse, hallott és beszélt szövegértés 

ellenőrzése 

• írásbeli, mely főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

nyelvhelyességet, nyelvhasználatot mérő rövid terjedelmű feladatok, 

egy-egy témakör lezárásaként témazáró dolgozat, projektmunka, 

poszterek, írásbeli műfajok (levél, e-mail, képeslap, blog, cikk, interjú 

stb.), olvasott és írott szövegértés ellenőrzése. 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások alapelvei: 

• a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek (feladattípusok, 

terjedelem), 

• tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét, 

• az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen, 

• az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli 

beszámoltatások rovására. Különösen ügyelni kell erre az idegen nyelv esetében, 

amelynél a tantárgy jellege megköveteli, hogy a kommunikatív készségeket és 

képességeket a tanuló megmutassák; 

• legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi év végi felméréseknél, méréseknél 

valamint a témazáró dolgozatoknál bejelentettek, 

• a dysgraphiás gyerekek kapjanak szóbeli lehetőséget a beszámolásra, illetve az ő 

írásbeli munkájukat egyénileg értékeljük (a Nevelési Tanácsadó által vizsgált 

esetekben), 

• a feladatok legyenek változatosak, gondolkodtatóak, egyértelműek, érdeklődést 

felkeltők, 

• a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket 

kérjék számon, 

• tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes beszéd tanítása, a kifejezőkészség, az 

előadói készség fejlesztése. 

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások célja:  

• adjanak hiteles, átfogó képet a tanulók ismereteiről, jártasságaik és készségeik 

kialakulásának mértékéről; tegyék lehetővé ezek szaktanári értékelését, 

• igazolják vissza a tanulót érintő pedagógiai folyamat eredményét vagy 

eredménytelenségét; alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat. 

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások rendje 

• A tananyag feldolgozásában a kiemelten fontos részek elsajátításának 

ellenőrzésekor 

• egy-egy témakör összefoglalása után 

• félévi vagy év végi ütemezéssel 

• Projekt, témahét esetében projektzáráskor 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái 

• egyéni  

• csoportos 

• iskolai munkán alapuló/ otthoni munkán alapuló 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások módszerei: 

• igaz-hamis állítás 

• hibás állítások javítása 



• TOTÓ 

• szöveg kiegészítése 

• szógyűjtés 

• feleletválasztás 

• mondat-kiegészítés 

• tollbamondás 

• vázlatírás 

• fogalmazás 

• levélírás 

• e-mail írása 

• szódolgozat 

• témazáró dolgozat 

• teszt 

• rövid, egy-egy anyagrészt átfogó tudáspróba 

• röpdolgozat 

• feladatlap 

• felelet 

• képleírás 

• kiselőadás, esszé 

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. 

 
 

Óraszám: 144/év, 4/hét 
 

Témakörök a 10. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.A bennünket körülvevő világ 

- kultúrák, népek, országok, nyelvek 

- nevezetességek 

- nyelvtanulás 

- nyelvi különbségek 

- kommunikáció 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 

2.Hősök, hőstettek 

- hőstettek 

- mindennapi hősök ma és régen 

- veszélyhelyzetek 

- természeti katasztrófák 

Etika 

 

Történelem 

3.Munka és szabadidő 

- szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés 

- sportok 

- színház, mozi, kiállítás, koncert 

- foglalkozások és a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 



- önéletrajz, állásinterjú 

4. Földünk, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- környezettudatosság 

- jövőkép 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág. 

 

5. Furcsa események, történések 

- szokatlan események 

- furcsa épületek 

- bűncselekmények 

 

Etika és erkölcstan 

 

 

6. Utazás, turizmus 

- utazás belföldön és külföldön 

- turisztikai célpontok 

- utazási eszközök 

- utazási előkészületek 

- szállástípusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 

7.Tudomány és technika 

- modern nyelvtanulási lehetőségek 

- számítógép, Internet 

- modern eszközök a mindennapokban 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök 

előnyei és kockázatai, a netikett alapjai, 

élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

8.Emberek, személyiségtípusok 

- személyiségvonások 

- babona, hiedelmek 

- személyes szokások 

- horoszkóp 

Pszichológia 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
 

Témakör óraszám 

1. 1.A bennünket körülvevő világ 16 

2.Hősök, hőstettek 16 

3.Munka és szabadidő 16 

4.Földünk, környezetünk 17 

5.Furcsa események, történések 16 

6.Utazás, turizmus 16 

7.Tudomány és technika 16 

8. Emberek, személyiségtípusok 17 

Szabadon felhasználható: 14 



• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 

ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.) 

és/vagy 

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

•  

Összesen: 144 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 
 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 
- ismerős témákról szóló rádió- és tévéműsorokat megérteni (interjú, 

rádiójáték, ismeretterjesztő műsorok) 

- mindennapi párbeszédekben a beszélőket azonosítani és a beszélők 

mondanivalóját megérteni 

- előadások főbb mondanivalóját megérteni és követni 

- a beszélők gondolatmenetét, magyarázatát, érvelését, és álláspontját  

megérteni 

- telefonbeszélgetéseket megérteni 

- instrukciókat, figyelmeztetéseket, részletesebb útbaigazításokat megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat kikövetkeztetni, 

a várható vagy megjósolt információkat megkeresni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- információk,  

- instrukciók,  

- üzenetek,  

- útbaigazítás,  

- műsorok a televízióban és a rádióban,  

- rövid interjúk,  

  

 

 

 



 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 
- órai interakciókban, pármunkában magabiztosan részt venni a célnyelven 

- érzelmeit kifejezni és reagálni mások érzelmeire 

- mindennapi társalgásban aktívan részt venni: információt cserélni 

- ismert témákat, felmerülő problémákat a beszélgető partnerrel megvitatni 

- magyarázatot adni, véleményt nyilvánítani 

- elkezdett történeteket befejezni 

- választási lehetőségeket összevetni és a végén döntést hozni 

- utasításokat, útbaigazításokat adni, követni 

- ismerős témáról beszélgetni: hősök, szokatlan események, 

környezetvédelem, közlekedés, modern életmód, technikai eszközök, 

szórakozás 

- a fontosabb udvariasságokat ismerni és alkalmazni 

- a szövegösszetartó elemeket egyre biztosabban ismerni és alkalmazni 

- szókincs hiányosságait áthidalni 

- összefoglalni, a lényeget kiemelni 

- mindennapi szerepeket eljátszani 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- személyes és telefonos társalgás,  

- megbeszélés;  

- tranzakciós és informális párbeszédek,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták 

 

 

Fejlesztés egysége: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- ismert témákban összefüggően beszélni 

- beszámolni élményekről, személyes tapasztalatokról 

- részletesebb leírásokat adni 

- összehasonlítani képeket, épületeket, embereket 

- gondolatait összefoglalni 

- könyvek, filmek tartalmát összefoglalni 

- történetet kitalálni, elmondani 

- álláspontját, véleményét ismerős témákban kifejteni (idegen nyelvtanulás, 

életmód, hősök, hőstettek, szabadidős tevékenységek, stb.) 



- egyszerű és érthető érveket és ellenérveket felsorakoztatni (előny, hátrány) 

- mondanivalóját példákkal alátámasztani 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- leírások, 

- elbeszélő szöveg, érveléssor,  

- előadás,  

- prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása 
- könyvek tartalma 

 

 

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- nyomtatott sajtótermékek cikkeit elolvasni, a lényeget és a konkrét 

információkat megérteni: cikkek, hírek 

- szépirodalmi szövegrészleteket olvasni 

- különbséget tenni a hétköznapi és az irodalmi stílus, a formális és informális 

között 

- hirdetéseket megérteni 

- elvontabb témákat feldolgozó szövegek lényegét megérteni 

- hosszabb ismeretterjesztő szövegeket megérteni, a főbb gondolatmenetet 

követni 

- az érveléseket megérteni 

- egyszerű szövegfajták szerkezetének, felépítésének felismerése 

- online és hagyományos szótárakat, egy- és kétnyelvű szótárakat használni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), 

- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám),  
- hagyományos és elektronikus levelek,  

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

- ismeretterjesztő szövegek,  

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 



 
- baráti levelet és e-mait írni megadott szempontok segítéségével 

- leírást készíteni emberekről, eseményekről, helyekről 

- hivatalos levelet írni: pályázati levél 

- ismerni a hivatalos, félhivatalos regisztereket 

- történetet írni 

- esszét írni, melyben kifejti véleményét, álláspontját 

- szerkesztőhöz címzett levelet írni 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 
 

- kérdőív, 

- 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, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek,  

 
  

Kommunikációs eszközök: lásd 9. évfolyam 

Fogalomkörök és a nyelvi kifejező eszközök: ugyanaz, mint 9. évfolyamon, az új 

nyelvi eszközöket vastagon jelöltük. 

 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Continuous 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  



 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   



Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

 dedukció, 

következtetés 

must  

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional SentencesType 2 

  Conditional sentence Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 



 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

 Múlt időben Reported Speech 

with past reporting 

verb 

 

statements 

questions 

commands and 

requests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory 

sentences 

 

 

 
A továbbhaladás feltételei 

a) hallott szöveg értése: A tanuló legyen képes kb.150 szavas köznyelvi szövegben a fontos 

információt megérteni, a specifikus információt azonosítani, lényegest a lényegtelentıl 

elkülöníteni, az ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegösszefüggésbıl kikövetkeztetni. 

b) beszédkészség: A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre 

összetettebb struktúrákban válaszolni, választékos mondatokban közölni, kérdezni, elmesélni, 

érzelmeket kifejezni, társalgásba bekapcsolódni, véleményt, álláspontot kifejteni, nyelvi 

nehézségek esetén segítséget kérni. 

c) olvasott szöveg értése: A tanuló legyen képes kb.200 szavas köznyelven megírt szövegben 

a fontos információt megérteni, a specifikus információt azonosítani, lényegest a 

lényegtelentıl elkülöníteni, az ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegösszefüggésbıl 

kikövetkeztetni; egyszerő /egyszerősített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényegét 

megérteni. 

d) íráskészség: A tanuló legyen képes kb. 150 szavas, néhány bekezdésbıl álló szöveget írni, 

gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel rendezetten megfogalmazni, 

változatos közlésformákat használni. 

 
Az értékelés formái: 

• szóbeli: párbeszédek, szituációs gyakorlatok, képek verbalizálása, 

memoriterek, témakörök szókincse, hallott és beszélt szövegértés 

ellenőrzése 

• írásbeli, mely főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

nyelvhelyességet, nyelvhasználatot mérő rövid terjedelmű feladatok, 



egy-egy témakör lezárásaként témazáró dolgozat, projektmunka, 

poszterek, írásbeli műfajok (levél, e-mail, képeslap, blog, cikk, interjú 

stb.), olvasott és írott szövegértés ellenőrzése. 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások alapelvei: 

• a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek (feladattípusok, 

terjedelem), 

• tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét, 

• az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen, 

• az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli 

beszámoltatások rovására. Különösen ügyelni kell erre az idegen nyelv esetében, 

amelynél a tantárgy jellege megköveteli, hogy a kommunikatív készségeket és 

képességeket a tanuló megmutassák; 

• legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi év végi felméréseknél, méréseknél 

valamint a témazáró dolgozatoknál bejelentettek, 

• a dysgraphiás gyerekek kapjanak szóbeli lehetőséget a beszámolásra, illetve az ő 

írásbeli munkájukat egyénileg értékeljük (a Nevelési Tanácsadó által vizsgált 

esetekben), 

• a feladatok legyenek változatosak, gondolkodtatóak, egyértelműek, érdeklődést 

felkeltők, 

• a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket 

kérjék számon, 

• tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes beszéd tanítása, a kifejezőkészség, az 

előadói készség fejlesztése. 

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások célja:  

• adjanak hiteles, átfogó képet a tanulók ismereteiről, jártasságaik és készségeik 

kialakulásának mértékéről; tegyék lehetővé ezek szaktanári értékelését, 

• igazolják vissza a tanulót érintő pedagógiai folyamat eredményét vagy 

eredménytelenségét; alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat. 

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások rendje 

• A tananyag feldolgozásában a kiemelten fontos részek elsajátításának 

ellenőrzésekor 

• egy-egy témakör összefoglalása után 

• félévi vagy év végi ütemezéssel 

• Projekt, témahét esetében projektzáráskor 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái 

• egyéni  

• csoportos 

• iskolai munkán alapuló/ otthoni munkán alapuló 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások módszerei: 

• igaz-hamis állítás 

• hibás állítások javítása 

• TOTÓ 

• szöveg kiegészítése 

• szógyűjtés 

• feleletválasztás 

• mondat-kiegészítés 

• tollbamondás 

• vázlatírás 



• fogalmazás 

• levélírás 

• e-mail írása 

• szódolgozat 

• témazáró dolgozat 

• teszt 

• rövid, egy-egy anyagrészt átfogó tudáspróba 

• röpdolgozat 

• feladatlap 

• felelet 

• képleírás 

• kiselőadás, esszé 



  

11. -12. évfolyam 

 

Óraszám: 144/év, 4/ hét(mind a két évfolyamon) 
 

Témakörök a 11. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 

- emberek közötti kapcsolatok: rokoni, baráti 

- kommunikáció, kapcsolattartás 

- fiatalok problémái, konfliktusai a 

kortársakkal és a felnőttekkel 

- életstílusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

2.Utazás, nyaralás 

- utazási célpontok 

- nyaralási tevékenységek 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű 

országok 

3.Munka világa 

- foglalkozások 

- karrier 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- diákmunka 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

4. Tudomány és technika 

- a tudomány hatása a jövőnkre 

- találmányok 

- a tudomány területei 

- felfedezések, kutatások 

- virtuális valóság 

- technikai eszközök a mindennapokban 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei 

és kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval 

kísért bemutatók és felhasználható eszközeik. 

5.Szabadidő, szórakozás 

- tematikus parkok 

- szórakozási lehetőségek 

- szabadidős tevékenységek: mozi, fesztivál 

- hobbik 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 



6.Természet, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- ökoturizmus 

- állatvédelem, állatgondozás 

- természeti katasztrófák 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és 

a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

 

 

7.Életmód 

- egészség, egészségmegőrzés 

- gyógymódok 

- wellness 

- egészséges ételek, táplálkozás 

- fitness, sportok 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, 

8.Modern élet 

- vásárlás 

- boltok, bevásárló központok 

- hirdetések, reklámok 

- városi és a vidéki élet  

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek. lakóhely és környék hagyományai 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

 
Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 16 

2.Utazás, nyaralás 17 

3.Munka világa 16 

4.Tudomány és technika 16 

5.Szabadidő, szórakozás 17 

6.Természet, környezetünk 16 

7.Életmód 16 

8. Modern élet 16 

Szabadon felhasználható: 

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 

ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.) 

és/vagy 

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák 

14 

Összesen: 144 

 



 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- ismerős témákról szóló rádiós és televíziós műsorokat főbb vonalakban 

megérteni 

- mindennapi helyzetekben zajló párbeszédeket megérteni, a főbb 

információkat kiszűrni 

- beszélők gondolatmenetét, érvelését, véleményét követni 

- telefonbeszélgetéseket megérteni 

- beszélgetések konkrét információit megérteni képek segítségével 

- leírásokat megérteni 

- egyszerű nyelvezetű filmeket megérteni 

- ismerős témájú előadást megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni: ismeretlen szavakat kikövetkeztetni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- hosszabb használati utasítások, 

- információk,  

- instrukciók,  

- előadások, beszédek, viták,  

- interjúk,  

- dalok,  

- visszaemlékezések,  

- reklámok, 

- tévé- és rádióműsorok,  

 

 

 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 
- felkészülés nélkül aktívan részt venni a társalgásban 

- információt cserélni 

- gondolatokat cserélni a beszélőpartnerrel 

- megvitatni ismerős témákat 

- ismerni a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket 

- lehetőségek közül mérlegelni (előnyök, hátrányok) és dönteni 

- összehasonlítani fényképeket 

- problémákat közösen megoldani 



- önállóan boldogulni a mindennapos szituációkban 

- gondolatát, véleményét világosan kifejteni, példákkal alátámasztani 

- udvariassági szokásokat ismerni és alkalmazni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- társalgás,  

- megbeszélés,  

- eszmecsere,  

- tranzakciók,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták. 

 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- megnyilatkozni az érdeklődésnek megfelelő témákról 

- gondolatait mélyebben, strukturáltabban, árnyaltabban kifejteni 

- egy gondolat vagy téma lényegét kifejteni 

- egy gondolat vagy téma mellet vagy ellen érvelni 

- részletes élménybeszámolót tartani 

- történetet elbeszélni 

- előadást, prezentációt készíteni ismerős témákban 

- kompenzációs stratégiákat alkalmazni 

- könyv, film cselekvéseinek összefoglalása, tartalom elmondása 

- szókincshiányosságát körülírással pótolni 

- közlendőjét megfelelően bevezetni, kifejteni és lezárni 

- önmagát ellenőrizni és korrigálni 

 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- leírások, képleírások,  

- témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján),  

- elbeszélő szöveg,  

- érveléssor, előadás,  

- prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása,  

 

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 



A tanuló legyen képes: 

 

- autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben a fontos és 

részinformációkat megérteni 

- újságcikkekben a főbb gondolatmenetet megérteni 

- hosszabb tájékoztató jellegű szövegeket (szórólapok, reklámok) megérteni 

- az egyszerű szövegfajták felépítését felismerni és alkalmazni 

- baráti és hivatalos leveleket megérteni 

- a feladatelvégzéshez szükséges információkat kigyűjteni 

- olvasási stratégiákat tudatosan használni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások),  

- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, 

műsorfüzet),  

- hagyományos és elektronikus levelek,  

- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  

- internetes fórumok hozzászólásai,  

- ismeretterjesztő szövegek,  

- . 

 

 

Fejlesztés egysége: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 
- baráti levelet, e-mailt írni megadott szempontok alapján 

- leíró fogalmazást írni (hely) 

- történetet írni 

- hivatalos levelet írni: pályázati levél 

- véleményt kifejtő cikket írni (szerkesztőhöz írt levél) 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
  

- hagyományos és elektronikus képeslapok, 

- 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, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek;  

- riportok, cikkek,  

 



Kommunikációs eszközök: 

 

7. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet 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. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, 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. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 



Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

8. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

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…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my 

boyfriend 

9. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  



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. 

Érdeklődés, 

érdektelenség 

Are you interested in sports? I am interested in 

gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / 

terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns 

today? 

I’m planning to do so.  

10. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 



11. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

12. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd 

strukturálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 
 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 
 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 



 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései: az új nyelvtani szerkezeteket vastaggal 

jelöltük. 

 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 



  Possessive pronouns  

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 



 dedukció, 

következtetés 

must  

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and 

requests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 



Felkiáltó mondat  Exclamatory 

sentences 

 

 

A továbbhaladás feltételei: 

a) hallott szöveg értése: A tanuló legyen képes kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a fontos 

információt megérteni, a specifikus információt azonosítani, lényegest a lényegtelentıl 

elkülöníteni, az ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegösszefüggésbıl kikövetkeztetni, 

köznyelvi beszélgetést, monológ szöveget nehézség nélkül megérteni. 

b) beszédkészség: A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre 

összetettebb struktúrákban válaszolni, választékosan fogalmazni, társalgásban más 

véleményét kikérni, álláspontját megvédeni. 

c) olvasott szöveg értése: A tanuló legyen képes kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ....lásd: 

hallott szöveg értése, a szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni, egyszerő 
publicisztikai vagy irodalmi szöveget nehézség nélkül megérteni. 

d) íráskészség: A tanuló legyen képes kb.200 szavas szöveget írni, változatos kifejezéseket, 

mondatszerkezeteket használni, különböző szövegfajtákat létrehozni 

 

 
 

Az értékelés formái: 

• szóbeli: párbeszédek, szituációs gyakorlatok, képek verbalizálása, 

memoriterek, témakörök szókincse, hallott és beszélt szövegértés 

ellenőrzése 

• írásbeli, mely főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

nyelvhelyességet, nyelvhasználatot mérő rövid terjedelmű feladatok, 

egy-egy témakör lezárásaként témazáró dolgozat, projektmunka, 

poszterek, írásbeli műfajok (levél, e-mail, képeslap, blog, cikk, interjú 

stb.), olvasott és írott szövegértés ellenőrzése. 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások alapelvei: 

• a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek (feladattípusok, 

terjedelem), 

• tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét, 

• az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen, 

• az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli 

beszámoltatások rovására. Különösen ügyelni kell erre az idegen nyelv esetében, 

amelynél a tantárgy jellege megköveteli, hogy a kommunikatív készségeket és 

képességeket a tanuló megmutassák; 

• legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi év végi felméréseknél, méréseknél 

valamint a témazáró dolgozatoknál bejelentettek, 

• a dysgraphiás gyerekek kapjanak szóbeli lehetőséget a beszámolásra, illetve az ő 

írásbeli munkájukat egyénileg értékeljük (a Nevelési Tanácsadó által vizsgált 

esetekben), 

• a feladatok legyenek változatosak, gondolkodtatóak, egyértelműek, érdeklődést 

felkeltők, 

• a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket 

kérjék számon, 



• tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes beszéd tanítása, a kifejezőkészség, az 

előadói készség fejlesztése. 

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások célja:  

• adjanak hiteles, átfogó képet a tanulók ismereteiről, jártasságaik és készségeik 

kialakulásának mértékéről; tegyék lehetővé ezek szaktanári értékelését, 

• igazolják vissza a tanulót érintő pedagógiai folyamat eredményét vagy 

eredménytelenségét; alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat. 

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások rendje 

• A tananyag feldolgozásában a kiemelten fontos részek elsajátításának 

ellenőrzésekor 

• egy-egy témakör összefoglalása után 

• félévi vagy év végi ütemezéssel 

• Projekt, témahét esetében projektzáráskor 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái 

• egyéni  

• csoportos 

• iskolai munkán alapuló/ otthoni munkán alapuló 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások módszerei: 

• igaz-hamis állítás 

• hibás állítások javítása 

• TOTÓ 

• szöveg kiegészítése 

• szógyűjtés 

• feleletválasztás 

• mondat-kiegészítés 

• tollbamondás 

• vázlatírás 

• fogalmazás 

• levélírás 

• e-mail írása 

• szódolgozat 

• témazáró dolgozat 

• teszt 

• rövid, egy-egy anyagrészt átfogó tudáspróba 

• röpdolgozat 

• feladatlap 

• felelet 

• képleírás 

• kiselőadás, esszé 

  



12. évfolyam 

Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve 

minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott nevelési cél 

beépíthető. 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 széleskörű 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 

Natban 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. 

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

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) 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.  

 

Óraszám: 128/év, 4/hét 
 

Témakörök a 12. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Utazás, turizmus 

- nyaralás 

- utazási célpontok 

- közlekedési eszközök 

- kedvelt nyaralási cselekvések 

- országok, emberek, szokások, 

látványosságok 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai jellemzői. 

2.Ember és társadalom 

- bűn és bűnhődés 

- kalandok 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

3.Jövőnk 

- életünk a jövőben: életmód, környezetünk 
Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 



 és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

 

4.Szórakoztató ipar 

- művészetek 

- hírességek 

- zene, tánc, fesztivál, koncert 

- mozi, színház, előadások 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

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. 

 

5.Önkifejezés 

- ünnepek, fesztiválok 

- hagyományok 

- kommunikáció 

Etika: társas kapcsolatok 

6.Ép testben ép lélek 

- orvoslás, gyógyítás 

- test és lélek harmóniája 

- fitness, sportok, edzés 

- alternatív gyógyászat 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, relaxáció. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
Témakör óraszám 

1. Utazás, turizmus 20 

2. Ember és társadalom  19 

3.Jövőnk 19 

4. Szórakoztató ipar 19 

5. Önkifejezés 19 

6. Ép testben ép lélek 19 

Szabadon felhasználható: 

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 

ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.) 

és/vagy 

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 
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Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

Összesen: 128 

 

  



Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- megérteni a köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális 

beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek 

- megérteni konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi élet, illetve a 

tanulmányi munka során előfordulhatnak 

- követni az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete 

jól követhető 

- viszonylag könnyedén követni az anyanyelvű beszélők közötti társalgást 

- az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és részinformációit 

megérteni 

- a mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegét 

megérteni 

- - - megérteni a részletes, összetett érvelést ismerős téma esetén 

- anyanyelvű beszélők közötti társalgást viszonylag könnyedén követni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hétköznapi párbeszédek 

- telefonbeszélgetések 

- média: rádió, tv műsorok, programok 

- közlemények, bejelentések 

- interjúk 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 
 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, helyesen és 

hatékonyan használni a nyelvet. 

- pontosan kifejezi gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait 

- hatékonyan részt venni a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben 

- stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

- az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs 

helyzetekben zökkenőmentesen kommunikációt kezdeményezni, fenntartani és lezárni vizuális 

és verbális segédanyagok alapján 

- érzelmek különböző fokozatait árnyaltan kifejezni, események, élmények személyes 

jelentőségét kifejezni 

- gondolatokat, problémákat felvetni, megvitatni, teendőket meghatározni, alternatív 

javaslatokat értékelni mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén 



- a tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben aktívan rész venni, 

információt cserélni, nézeteket kifejteni, indokolni, rákérdezni mások nézeteire, reagálni 

azokra. 

- - vitákban saját érveit pontosan, meggyőzően indokolni, bizonyítani példákkal. 

- a partner érveit felismerni, elfogadni vagy meggyőzően cáfolni, ellenérveket pontosan 

megfogalmazni, indokolni és példákkal bizonyítani 

- közös munka során a részletes utasításokat megbízhatóan megérteni, megbeszélni, a partner 

véleményét kikérni 

- szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltéréseket megvitatni és hatékonyan megoldani 

- összetett információt és tanácsot megérteni és cserélni 

-  

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- személyes és telefonos társalgás,  

- megbeszélés;  

- tranzakciós és informális párbeszédek,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták 

- érvelések 

 

Fejlesztés egysége: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- szisztematikusan kifejtett előadást bemutatni, a fontos gondolatokat 

kiemelni 

- érveket sorba rendezni, főbb pontokat megfelelően kiemelni és a 

gondolatokat alátámasztani példákkal, érvekkel 

- a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait kifejteni 

- ellentétes nézeteket és a főbb gondolatokat megvitatni 

- egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatát 

összefoglalni 

- mondanivalót megtervezni, beszéd eszközeit kiválasztani 

- ismerős szituációkban folyékonyan és könnyedén használni a nyelvet 

- szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat, valamint botlásokat és hibákat 

kompenzálni és kijavítani körülírással és átfogalmazással 

- jellegzetes hibákat feljegyezni, és a beszédet tudatos ellenőrizni a hibák 

alapján. 

- mindezeket a szóbeli érettségi vizsgán történő felkészülésben alkalmazni 

 

 

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,  

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezést, híreket, 

cikkeket elolvasni és a lényeget megérteni 

- érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasításokat, 

feltételeket és figyelmeztetéseket megérteni 

- különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkeket megérteni esetenként szótár 

használatával 

- az önálló olvasást fejleszteni, olvasási stílust és sebességet változtatni a 

különböző szövegeknek és céloknak megfelelően 

- a megfelelő forrásokat szelektíven használni 

- témák széles körében hírek, cikk és beszámolók tartalmának és fontosságát 

gyorsan meghatározni és eldönteni, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban 

is tanulmányozni 

az író álláspontját, nézőpontját megérteni napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban 

- széles körű szókincset kialakítani 

- ismeretlen kifejezéseket, fordulatokat kezelni, a jelentést 

szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből kikövetkeztetetni 

- online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárakat használni  

- felkészülni mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak 

megoldása során. 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), 

- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám),  
- hagyományos és elektronikus levelek,  

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

- ismeretterjesztő szövegek, 

- tantárgyakkal kapcsolatos szövegek,  
- irodalmi szövegek,  



- cikkek, publicisztikai írások, 

- beszámolók, 
- elbeszélő szövegek, 

- modern szépirodalmi szövegek, 
- dalszövegek 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- világos, részletes szövegeket írni számos témakörben 

- több forrásból származó adatokat és érveket összegezni és értékelni, a fontos gondolatokat 

érthető közölni 

- tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket, információt közlő 

feljegyzéseket/üzeneteket írni a mindennapi életében szerepet játszó embereknek 

- híreket, nézeteket an kifejteni, reagálni mások nézeteire 

- a különböző érzelmi fokozatokat kifejezni és az események és élmények személyes 

jelentőségét kiemelni levelezésben 

- megjegyzéseket megfogalmazni a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatba 

- részletes leírást készíteni valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről 

- érvelés rendezetten kifejteni egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 

alternatívák előnyeit és hátrányait kifejteni 

- a gondolatok közötti kapcsolatot világosan, összefüggően jelölni, az adott műfaj 

hagyományait követni 

- leveleket, cikkeket, beszámolókat, történeteket világos, a szöveg jól definiált tartalmú 

bekezdésekre tagolni (bevezetés, kifejtés, lezárás) 

- kötőszavakat, kifejezéseket hatékonyan használni a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására 

- saját írásművet tudatosan ellenőrizni, javítani; a félreértést okozó hibákat helyesbíteni 

- a szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat kompenzálni körülírással és átfogalmazással. 

- az írásmű stílusát magabiztosan megválasztani, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemet alkalmazni 

- a nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárakat használni 

- felkészülni az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására és az értékelésükre 

használt kritériumok megismerni 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 

 
- hagyományos és elektronikus képeslapok, 

- 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, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  



- rövid leírások; jegyzetek;  

- . 

 

 

Kommunikációs eszközök: lásd 11. évfolyam. 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései: az új nyelvtani szerkezeteket vastaggal 

jelöltük. 

 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 



  Possessive pronouns  

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 



 dedukció, 

következtetés 

must  

 múlt modals + have + past 

participle 

 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neitehr … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and 

requests 

 

Műveltetés  Causative form  



Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory 

sentences 

 

Szórendcsere  Inversion  

 

 

továbbhaladás feltételei: 

a) hallott szöveg értése: A tanuló legyen képes ... lásd: 11.évf.-nál, köznyelvi beszélgetést, 

monológ szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni. 

b) Beszédkészség: A tanuló legyen képes árnyaltan kérdezni, gondolatait választékosan 

megfogalmazni, társalgásban részt venni. 

c) olvasott szöveg értése: lásd: mint a 11. évfolyamon, a tanuló legyen képes publicisztikai 

vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni. 

d) íráskészség: lásd: mint a 11.évfolyamon, változatos közlésformákat használni. 

 

Az értékelés formái: 

• szóbeli: párbeszédek, szituációs gyakorlatok, képek verbalizálása, 

memoriterek, témakörök szókincse, hallott és beszélt szövegértés 

ellenőrzése 

• írásbeli, mely főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

nyelvhelyességet, nyelvhasználatot mérő rövid terjedelmű feladatok, 

egy-egy témakör lezárásaként témazáró dolgozat, projektmunka, 

poszterek, írásbeli műfajok (levél, e-mail, képeslap, blog, cikk, interjú 

stb.), olvasott és írott szövegértés ellenőrzése. 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások alapelvei: 

• a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek (feladattípusok, 

terjedelem), 

• tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét, 

• az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen, 

• az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli 

beszámoltatások rovására. Különösen ügyelni kell erre az idegen nyelv esetében, 

amelynél a tantárgy jellege megköveteli, hogy a kommunikatív készségeket és 

képességeket a tanuló megmutassák; 

• legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi év végi felméréseknél, méréseknél 

valamint a témazáró dolgozatoknál bejelentettek, 

• a dysgraphiás gyerekek kapjanak szóbeli lehetőséget a beszámolásra, illetve az ő 

írásbeli munkájukat egyénileg értékeljük (a Nevelési Tanácsadó által vizsgált 

esetekben), 

• a feladatok legyenek változatosak, gondolkodtatóak, egyértelműek, érdeklődést 

felkeltők, 

• a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket 

kérjék számon, 

• tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes beszéd tanítása, a kifejezőkészség, az 

előadói készség fejlesztése. 



 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások célja:  

• adjanak hiteles, átfogó képet a tanulók ismereteiről, jártasságaik és készségeik 

kialakulásának mértékéről; tegyék lehetővé ezek szaktanári értékelését, 

• igazolják vissza a tanulót érintő pedagógiai folyamat eredményét vagy 

eredménytelenségét; alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat. 

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások rendje 

• A tananyag feldolgozásában a kiemelten fontos részek elsajátításának 

ellenőrzésekor 

• egy-egy témakör összefoglalása után 

• félévi vagy év végi ütemezéssel 

• Projekt, témahét esetében projektzáráskor 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái 

• egyéni  

• csoportos 

• iskolai munkán alapuló/ otthoni munkán alapuló 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások módszerei: 

• igaz-hamis állítás 

• hibás állítások javítása 

• TOTÓ 

• szöveg kiegészítése 

• szógyűjtés 

• feleletválasztás 

• mondat-kiegészítés 

• tollbamondás 

• vázlatírás 

• fogalmazás 

• levélírás 

• e-mail írása 

• szódolgozat 

• témazáró dolgozat 

• teszt 

• rövid, egy-egy anyagrészt átfogó tudáspróba 

• röpdolgozat 

• feladatlap 

• felelet 

• képleírás 

• kiselőadás, esszé 

 

 A 12. évfolyam kimeneti  kövelelménye: 

 

-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 .-  

-Ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 

lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

- Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga középszintjének és követelményeinek. 

 

 
 

 
 


