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1. Arany János Kollégiumi Program 
ANGOL NYELV , Német nyelv 

9/AJKP ÉVFOLYAM 
 

 
Az előkészítő évfolyamra különböző tudásszintű fiatalok kerülnek be. Többségük számára nem 
ismeretlen az angol nyelv, de nagyon hiányos tudással rendelkeznek. A bemeneti méréskor 
feltárt hiányosságok ismeretében egyénre szabottan a felzárkóztatás biztosítása a feladat. Az 
előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak ismétlése, a hiányok pótlása, a 
szövegértés, az írás- és beszédkészség, a hallás utáni megértés és egyéb kompetenciák 
fejlesztése, és a nyelvtani ismeretek elmélyítése. A tanév végére a tanulók érjék el az A2 
szintet. 

Ahhoz, hogy az angol nyelv tanításával új világot nyissunk meg a tanulók előtt, az alábbi 
feladatokat kell ellátni: az általános iskolai ismeretanyag ismétlése, rendszerezése, a hiányok 
pótlása, szókincs bővítése; egyszerű szövegek megértése és alkotása megadott minta alapján; 
a hétköznapi élethelyzetekhez szükséges alapszintű kommunikáció kialakítása; az írás és a 
helyesírás készségének fejlesztése magyar és angol nyelven; a kreativitás és szocializáltság 
fejlesztése, önállóság, tolerancia és empátia kialakítása; az angol nyelvterület kultúrájának, 
szokásainak, illemszabályainak megismertetése és elfogadtatása; az egyéni képességek 
kibontakoztatásának segítése; az önbizalom növelése; a tanuló merjen angolul beszélni, még 
akkor is, ha hibázik; a motiváltság megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás; a 
társadalmilag hasznos magatartásformák kialakítása; a tanulók sikerélményhez juttatása zene, 
tánc, mondókák, rapszövegek segítségével. 

A tanulók tudásszintjének felmérése után az egyéni elmaradások pótlása a cél. 
Fejlődjenek ki azok a jellemvonások, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat arra, hogy 
rendszeresen és önállóan készüljenek az órákra, elkészítsék a házi feladatot, és egy adott 
témakörben önálló kutatást végezzenek az interneten, anyagot gyűjtsenek, PowerPoint-os 
prezentációt készítsenek. 

A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat 
tervezéséhez. Nemcsak a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati 
tudás, a témával kapcsolatos személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is 
felszínre kerülhetnek. A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző 
vizsgálati módszerek segítségével, amelyek alapján képességszint szerinti csoportokban 
megkezdődik a fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességei 
maximumát, és az alulteljesítő, tehetséges tanulók se vesszenek el. 

A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében tehetségfejlesztés, a többi 
tanulónál pedig képességfejlesztés történik. A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden 
tanuló esetében a különleges bánásmód és differenciált fejlesztés függvénye, ezért komplex 
egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Óratervi tábla tematikus egységenként: 

Témakör Kerettantervi 
óraszámok 

Helyi tantervi 
óraszámok 

Év eleji állapotfelmérés 2 3 

Társas kapcsolatok 10 11 

Napirend 10 11 

Szűkebb környezetünk 10 11 

A hely, ahol élek 10 11 

Ételek, vásárlás 10 11 

A tudás forrása 10 11 

Egészség betegség 10 11 

nyíló világ 10 11 

Óvjuk környezetünket 10 11 

Pályaorientáció 10 11 

Szabadon tervezhető témák 11 13 

 113 126 
 

 
Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, hogy a diákok az adott idegen nyelven minél 
inkább képesek legyenek az önálló beszédre, kezdeményezők legyenek az idegen nyelvek 
használatában, és aktív nyelvhasználókká váljanak.  Ennek érdekében az előkészítő 
évfolyamon szükség van eddigi ismereteik rendszerezésére, ismétlésére, a megszerzett 
ismeretek pontosítására, elmélyítésére, annak érdekében, hogy le tudják küzdeni hátrányos 
helyzetükből adódó elmaradásaikat, és képesek legyenek beilleszkedni a középiskolai 
környezetbe, további nyelvtanulásuk akadályait el tudják gördíteni, önállóan tudják használni 
a nyelvi stratégiáikat.  
 
 
 
 
 

Tematikai egység Év eleji állapotfelmérés 
Órakeret   

3 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolából hozott angol nyelvi alapok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, tájékozódás a tanulók nyelvi 
tudásszintjéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés, a tanulási motiváció megteremtése.  
Olvasás és hallás utáni szövegértés, nyelvi készség, íráskészség 
felmérése.  

Patrónusi foglalkozás: 
önismeret. 
 



Nyelvi teszt írása, értékelése, javítása, beszélgetés a tanulókkal. Magyar nyelv és irodalom 
Társadalomismeret 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mindennapi élet, házirend. 

 
 

Tematikai egység Társas kapcsolatok 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Bemutatkozás, családtagok neve. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Idegen nyelvi kommunikáció, helyesírás, olvasás, számolás és 
hallásértés fejlesztése. Szókincsbővítés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Én és a családom. 
Köszönések. 
ABC, számok 1-20-ig. 
Színek. 
Család bemutatása, családfa készítése.  
 
Személyes névmások. 
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi 
feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg 
alkotása. 

Társadalomismeret  
 
Művészetek  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Rokonsági fok, családfa, személynév. 

 
 

Tematikai egység Napirend 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Igék. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Simple Present igeidő bemutatása, kijelentés, kérdés, tagadás 
használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hétköznapi tevékenységek, napi rutin, délutáni elfoglaltságok, hétvége, 
házimunka, szabadidős tevékenységek.  
Reggeli tevékenységek, iskola, ebéd, felkészülés az órákra, szabadidő, 
esti tevékenységek, hétvégi munka és szórakozás. 
Egy hétköznapom és egy hétvégém a családdal. 
 
Szókincsfejlesztés gondolat-térképpel. 
Szöveg kiegészítése, másolása, hallásértés, helyes sorrendbe rakás. 
Egyszerű szöveg alkotása, daltanulás, mondatszerkesztés. 

Életpálya-építés 

 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Rend és napirend, strukturálás, rendszeresség, szabálykövetés, pontosság. 

 
 

Tematikai egység Szűkebb környezetünk 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás A ház helyiségei nevének ismerete, és a „to be” létige ragozásának 
ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szókincsbővítés, „there is, there are” szerkezetek begyakorlása, 
mondatalkotás, szöveg szerkesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyünk, otthonunk. Lakástípusok. Ház részei, bútorok. 
Számok 1–100-ig. 
Mi hol található a házban, miből készült és milyen színű?  
Az ideális otthon. 
 
Szókincsfejlesztés, szóalkotás, mondatszerkesztés, hallásértés, helyes 
sorrendbe rakás, szöveg kiegészítése, daltanulás. 
Egyszerű szöveg alkotása.  

Művészetek 
 
Társadalomismeret 
 
Életpálya-építés 
 
Természetismeret 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Helyhatározó, viszonyítás. 

 
 

Tematikai egység A hely, ahol élek 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás „Can” szerkezet ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Irányok kifejezése. Térbeli és időbeli viszonyok kifejezése.  
Információ kérésének, átadásának gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi található egy kisvárosban? A városban található épületek 
elnevezése, helye, útvonal kérése és adása. 
Járművek. 
Vásárlás. 
Mit lehet csinálni az adott épületben? 
Az én kisvárosom. 
 
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi 
feladatok megoldása, daltanulás, szituációs gyakorlatok, egyszerű 
szöveg alkotása. 

Művészetek 
 
Életpálya-építés 
 
Társadalomismeret 
 
Természetismeret 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Irány, településtípus, városi és vidéki életmód.  



 
 

Tematikai egység Ételek, vásárlás 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Néhány étel neve. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

„Some/any” használata különböző mondattípusokban.  
Szókincsfejlesztés: ételek, ételcsoportok neve. Egyszerű 
kommunikációs formák használata vásárlásnál. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi hol kapható, különböző termékek vásárlása és fogyasztása. 
Zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, gabonafélék, tejtermékek, 
italok, édesség, egészséges ételek. 
Élelmiszer, ruha és kulturális cikk vásárlása. 
 
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi 
feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok, daltanulás, egyszerű 
szöveg alkotása gondolattérkép alapján. 
Szövegalkotás. 

Társadalomismeret  
 
Patrónusi foglalkozás 
 
Természetismeret 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megszámlálható, megszámlálhatatlan, kivétel, egyes és többes szám, 
igeegyeztetés. 

 
 

Tematikai egység A tudás forrása 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Néhány tantárgy nevének ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Simple Present idő gyakorlása,” to be” létige ragozása minden alakban, 
szövegalkotás,” there is”, there are” szerkezet gyakorlása. Internet 
használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Iskola, média.  
Tantárgyak.  
A hét napjai. 
Hónapok. 
Órarend. 
Mi található egy tanteremben? Az én iskolám. 
Óra, idő, mennyiségek. 
Sorszámnevek 1–31-ig. 
Bemutatkozó e-mail írása levelezőtársnak. 
Szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi feladatok megoldása, 
szituációs gyakorlatok, daltanulás, egyszerű szöveg alkotása.  

Művészetek 
 
Informatika 
 
Életpálya-építés 
 
Patrónusi foglalkozás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mennyiségi egység.  



 
 
 
 

Tematikai egység Egészség, betegség 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Ruhadarabok, alapvető testrészek nevének ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szókincsfejlesztés, mondatalkotás, szövegalkotás, önálló 
szövegmondás, párbeszéd. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egészséges életmód. 
Betegségek, az orvosnál. 
Testrészek. 
Időjárás, a helyes öltözködés és étkezés. 
Sport, hobbi. 
Kedvenc ételem receptje. 
Divatbemutató. 
 
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi 
feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok, daltanulás, egyszerű 
szöveg alkotása. 

Patrónusi foglalkozás 
 
Természetismeret 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kulturált viselkedés, évszak, öltözködés, divat, egészség, betegség. 

 
 

Tematikai egység Nyíló világ 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Országok és ünnepek nevei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Célnyelvi országok kultúrájának, történelmének és szokásainak 
megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi újság a nagyvilágban?  
Országok, nemzetiségek. 
Utazás. 
Szokások, ünnepek. 
Különböző kultúrák. 
Útlevél. 
Meghívó készítése. 
 
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi 
feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg 
alkotása, daltanulás. 

Patrónusi foglalkozás 
 
Természetismeret 
 
Társadalomismeret 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hétköznap, ünnepnap, ország, nemzetiség, szokás, kultúra. 

 
 
 
 

Tematikai egység Óvjuk környezetünket 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás  Néhány állat és növény neve. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Kérdés feltevése és válaszadás. Szókincsfejlesztés, mondatalkotás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit tehetünk a szép környezetért? 
Állatok, növények nevei, tulajdonságaik, élőhelyük, táplálékuk, 
szokásaik. 
Földrajzi alapfogalmak, domborzati formák.  
Környezetvédelem. 
Önkéntes munka. 
 
Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi 
feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg 
alkotása.  
PowerPoint bemutató készítése 3 különböző állatról. 

Természetismeret 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Önkéntesség, segítőkészség, empátia, környezet.  

 
 

Tematikai egység Pályaorientáció 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás  Néhány foglalkozásnév ismerete, és tulajdonságokat jelentő melléknevek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Melléknév fokozás szabályainak ismerete és gyakorlati alkalmazása, 
helyesírás fejlesztése, jellemzés 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi leszek, ha nagy leszek? 
 Foglalkozások. 
Külső, belső tulajdonságok. 
Élethosszig tartó tanulás.  
Munkavállalás. 
Űrlap kitöltése: jelentkezés nyári diákmunkára; e-mail írása. 
Melléknév fokozása. 
 

Patrónusi foglalkozás 
 
Életpálya-építés 



Olvasás és hallás utáni szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvi 
feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok, egyszerű szöveg 
alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Élethosszig tartó tanulás, munkavállalás. 

 
 
 
 

Tematikai egység Szabadon tervezhető témák 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Az előkészítő évfolyamon megszerzett tudásanyag. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismétlés, a tudás elmélyítése. Csapatépítés a műsorra való felkészülés 
során. Együttműködés, egymásra figyelés. Esztétikai, művészeti 
tudatosság és kifejezőképesség, előadásmód fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult anyag ismétlése, elmélyítése 
Témakörök szóanyaga. 
Nyelvi szerkezetek.  
Igeidők.  
Mondókák, dalok gyakorlása. 
Félévi és év végi ismétlés, rendszerezés, ellenőrzés 
Kulturális műsor összeállítása, felkészülés és előadás 

Patrónusi foglalkozás 

Kulcsfogalmak  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

A tanuló legyen képes 
– gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a 

megfelelő nyelvi eszközök használatával megfogalmazni, 
– üzenetet, üdvözletet, meghívót, baráti levelet, jellemzést írni, 
– egyszerű szöveget olvasni és értelmezni, 
– hallás után megérteni a tanár utasításait, az olvasmányok, a dalok és a 

mondókák szövegeit, értelmezni és használni a nyelvtani 
alapszerkezeteket, a személyes névmásokat, az alap-igeidőket (Simple 
Present, Present Continuous, Simple Past, Simple Future), az egyes és 
többes számot, a megszámlálható és megszámlálhatatlan fogalmát, 

– megérteni rövid, egyszerű szövegek, történetek lényegét, 
– megérteni a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára 

ismert dologról van szó, 
– megértetni magát egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló 

beszélgetésben, 
– kérdéseket feltenni, egyszerű állításokra reagálni, 
– rövid feljegyzéseket, e-maileket, üzeneteket, magánlevelet írni, 
– az alapvető kommunikációs szükségleteit kielégíteni. 



2. Gimnáziumi képzés nappali 
 
Az 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 fejlesztjük.  

A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve 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 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, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék 
és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának 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 és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A 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 is. 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.  

A Nat bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 
Nat-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 
témakörök kínálnak kontextust. A Nat által az egyes képzési szakaszokra minimumként 
meghatározott nyelvi szintek a következők. 
 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 
8. évfolyam, 

minimumszint 
12. évfolyam, 
minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 
nyelv 

– – A2  

 
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 
határozza meg. (Ez alól csak az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon 
kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel.) 
 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 
nyelv 

KER-szintben 
nem 

megadható 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 
idegen nyelv 

- - - A1 A2 

 
Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az 
összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák 
azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve 
kerültek be a kerettantervbe. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Nat-
ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és 
írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, 
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 



fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 
nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 
interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról szóló beszélgetésre, a tanulási 
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 
megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási 
folyamatba. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert 
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben 
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való 
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal 
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert 
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 
megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 
nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden 
fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez 
alkalmazkodva. A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára azonban közös témalista készült. Ezt a 
középiskolák általános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, 
szakmacsoportok). Az ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük 
idejét az adott intézmény helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott 
témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi kultúrákra, ily módon biztosítja az 
interkulturális kompetenciák fejlesztését. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az 
idegen nyelvek tanulásának célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv birtokába jussunk, 
így az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok mellett más kultúrákat 
is megismerjenek és elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki 
tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra 
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A táblázatok A 
fejlesztés tartalma elnevezésű része olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével 
az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák 
szervesen beépültek a tartalomba. 

 
 

9–10. évfolyam 
 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia 
és a Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók idegen 



nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek 
információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és tartalmak 
idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott 
kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a Nat fejlesztési területei és nevelési céljai a 
tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. 
Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt 
a magánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai pályafutás során az eligazodásban és a 
boldogulásban. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 
jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti 
tudásszintre. Ez lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi 
csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek 
figyelembevételére is. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden 
tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 

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. 
 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 
bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 
ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan 
megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 
A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 
anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 
szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 
vagy előadás főbb pontjainak megértése. 
Egyszerű műszaki információk megértése. 
Részletes, összetett útbaigazítás követése. 
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 



Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű 
hangfelvételek lényegének megértése. 
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 
felismerése. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 
kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 
szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid 
interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 
iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 
Rövid beszélgetésekben vesz részt. 
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 
Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az 
érdeklődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb 
kommunikációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel 
történő alkalmazásuk. 
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 
regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését 
vagy magyarázatát kérve. 
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 
meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 
csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam). 
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 
véleménycsere.  
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 
beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 
boltban, postán, bankban). 
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 
igénybevételével. 
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 



Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 
bevonása, a beszélgetés lezárása. 
A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 
megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 
nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 
A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 
Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 
utasítások, interjúk, viták. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 
emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő 
témakörökben. 
A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 
szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő 
pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 
gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 
többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 
Történet elmondása. 
Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 
Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 
helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 
A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 
alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 



Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció 
(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, 
rapszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 
szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 
ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő 
autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 
kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 
szövegekben. 
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 
írt érvelő szövegekben. 
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés során. 
A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 
kikövetkeztetése. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 
szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 
információkra vonatkoznak. 
Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 
mondatsorokban fejezi ki írásban. 
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján 
az őt érdeklő, ismert témákról. 



A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 
témákról. 
Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, 
benyomásokról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása 
és befejezése. 
Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 
ötletről. 
Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek 
létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 
követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló 
elemek lineáris összekapcsolásával. 
Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  
Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak).  
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 
Életrajz írása. 
Lényegre koncentráló leírás készítése. 
Tényszerű információk összefoglalása. 
Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 
készítése. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-
mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 
szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 
jelent, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 
nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, illetve 
tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 
tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, 
foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. 
Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 



 
 

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
család és háztartás. 
 
Etika:  
generációk 
kapcsolata, családi 
élet. 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 
fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika:  
társas kapcsolatok, 
előítélet, tolerancia, 
bizalom, együttérzés; 
fogyatékkal élők, 
szegények és 
gazdagok. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
a jövedelem szerepe 
a családban, kiadás, 
bevétel, 
megtakarítás, hitel, 
rezsi, zsebpénz. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
tudatos vásárlás. 
 
Földrajz; biológia-
egészségtan: 
biotermékek. 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 
bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Időjárás, éghajlat. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan – Mit 
tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 
fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
fenntarthatóság, 
környezettudatosság 
otthon és a 
lakókörnyezetben, 
víz és energia- 
takarékosság, 
újrahasznosítás. 
 



Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
lakóhely és környék 
hagyományai. 
 
Biológia-
egészségtan:  
élőhely, 
életközösség, védett 
természeti érték, 
változatos élővilág. 
 
Földrajz: 
településtípusok; 
globális problémák, 
életminőségek 
különbségei; a Föld 
mozgása, az időjárás 
tényezői, a Föld 
szépsége, 
egyedisége. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 
tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más 
országokban. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: a tudás 
fogalmának 
átalakulása, a 
tanulás technikái, 
élethosszig tartó 
tanulás. 
 
Informatika: digitális 
tudásbázisok, 
könyvtári 
információs 
rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
pályaorientáció és 
munka. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: testi és 
lelki egészség, 
balesetek 



Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 
gyógymódok). 
Életmód nálunk és más országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

megelőzése, 
egészséges ételek. 
 
Biológia-
egészségtan: 
testrészek, 
egészséges életmód, 
a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal 
élők, 
betegségmegelőzés, 
elsősegély. 
 
Testnevelés és sport: 
a rendszeres 
testedzés szerepe. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

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. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 
kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi és más kultúrák. 

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. 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

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. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  



A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

család és háztartás, 
tudatos vásárlás, 
pénzügyi ismeretek. 
 
Matematika: 
alapműveletek, 
grafikonok 
értelmezése. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
a jövedelem szerepe 
a családban, kiadás, 
bevétel, 
megtakarítás, hitel 
rezsi, zsebpénz. 

 
 

A fejlesztés 
várt 

eredményei a 
ciklus végén 

B1 mínusz. 
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az 
számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. 
A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 
véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs 
helyzethez alkalmazkodik. 
A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 
közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi 
pontossággal fejti ki. 
Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 
lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az 
általános vagy részinformációkat.  
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 
kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 
 

11–12. évfolyam 
 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden 
egyéb kulcskompetencia és a Nat-ban 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, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a Nat-ban meghatározott 
fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési 



célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. 
évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik 
nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk 
során, egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. évfolyamon 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók 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 feladatainak 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 sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 
kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a 
számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  
Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 
vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 
egyes részleteiben is. 
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 
megértése több beszélő esetén is. 
Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 
körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 
beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 
esetén.  
A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 
segítségével. 
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  
Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 
lényegének megértése.  



Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 
az események közvetítik.  
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 
előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat 
jelentésének kikövetkeztetése. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, 
dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és 
rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet 
legtöbb helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 
témákról.  
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 
kommunikációs helyzethez. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 
is.  
Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 
körbe tartozó és általános témákról is. 
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 
történő alkalmazása. 
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 
regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 
aggodalom, öröm. 
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 
összehasonlítása. 
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 
információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 
könyvek.  
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 
hatóságokkal külföldi látogatás során. 
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 



Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 
reklamáció. 
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 
megadása orvosnál). 
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 
bevonása, beszélgetés lezárása. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 
megfelelőik semleges stílusban való használatával. 
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja 
bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, 
iskoláját stb. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével ismerős témakörökben. 
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 
szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 
összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 
lineáris összekapcsolásával. 
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 
megfogalmazása. 
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 
alkalmazása. 



Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 
begyakorolt helyzetekben. 
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 
érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), 
projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési 
köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 
kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 
szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 
lényegre törő szövegek megértése. 
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 
kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 
szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 
sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 
során. 
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 
illetve több szövegből. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 
során. 
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 
szövegösszefüggés alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 



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

 
 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz 
ismert, hétköznapi témákról. 
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 
és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 
ötleteiről. 
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 
hétköznapi és elvontabb témákról. 
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véleményről 
írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 
Hatékony írásbeli interakció folytatása. 
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 
szövegről, illetve saját ötletekről. 
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 
műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak. 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 
való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 
helyesírási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, 
paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 



Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 
nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, illetve 
tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 
tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, 
foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. 
Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, 
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 
 

Ajánlott témakörök 
 

A 9–12. évfolyamokra az egységes ajánlott témakör lista a 10 évfolyam végén található. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 
élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 
főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 
megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 
stílusjegyek. 
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 
nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 
lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

 
  



Helyi tanterv a gimnáziumi képzéshez 

 

ANGOL NYELV (ELSŐ IDEGEN NYELV) 
 

9-12. évfolyam 

 

9–10. évfolyam 
 

Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb 
kulcskompetencia és a Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam 
végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen 
nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A 
különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök 
táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Jó, ha a helyi idegen nyelvi tanterv kitér a 
szakgimnázium képzési irányának megfelelő kapcsolódási pontokra is. Ebben a képzési 
szakaszban a Nat fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez 
kapcsolódó témák feldolgozásával valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az 
idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, 
később, a szakmai pályafutás során, az eligazodásban és a boldogulásban. 

A Nat alapján a középiskolában biztosítani kell, hogy a tanulók folytathassák általános 
iskolában megkezdett nyelvi tanulmányaikat. Az új iskolába sok helyről érkező tanulók tudása 
azonban minden bizonnyal heterogén. Így – bár a középiskolai kerettanterv az 5–8. osztály 
kerettantervére épül – szükség van egy nyelvi szintfelmérésen alapuló, szintre hozó szakasz 
beépítésére is. 

A szakgimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai 
hatfokú skála harmadik szintjére, azaz a B1 tudásszintre, de minimum az A2/B1 szint határára, 
azaz a B1 mínusz szintre. Ez biztosítja, hogy megfelelő fejlődés valósuljon meg az általános 
iskolai tanulmányok után eltelt két év alatt, ugyanakkor lehetőséget ad a felzárkózásra és a 
nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek 
figyelembe vételére. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden 
tanuló eljusson a középiskolai tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 
Szakközépiskolában a tanulóknak egy idegen nyelvet kell tanulniuk, de megfelelő feltételek 
mellett be lehet vezetni a második idegen nyelv oktatását is.1 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 
érdeklő tartalmak, tárgyak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 
technológiák használatára. A szakgimnáziumokban a tanulók idegen nyelven is ismerkednek 
az intézmény profiljának megfelelő szakmai tartalommal. Ennek két alapvető módja lehet: a 
tanulók a nyelvi órákon dolgoznak fel egyszerű szakmai tartalmakat, illetve a szakmai órákon 
is megjelenhet a célnyelv. A nyelvórákon a szakiránynak megfelelő, egyszerű szakmai 
tartalmak megjelenhetnek például a felhasznált szövegekben, a szókincs fejlesztésében és a 
témakörök feldolgozása során, valamint egyes kommunikációs helyzetek is adaptálhatók 

                                                           
1 A második idegen nyelv tanítása helyi tantervének kidolgozásához az iskolák felhasználhatják a gimnáziumok 

számára készült második idegen nyelvi kerettantervet.  



szakmai szituációkra. Mind a nyelvtanár, mind a szakmai tanárok segíthetnek abban, hogy az 
érdeklődő tanulók megtalálják a tanult szakiránnyal kapcsolatos, nyelvi szintjüknek megfelelő 
tartalmakat, forrásokat. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli általános és szaknyelvi 
jellegű 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 kortárscsoport 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. A választott szakma idegen nyelvi feldolgozása minden 
nyelvi szinten lehetséges. Az új, a szakmában közvetlenül használható nyelvi tartalom is 
vonzóbbá teheti a tanulók számára a nyelvtanulást. 

 
Készségek és fejlesztésük 

 
Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik 
a bemeneti szinten. 
A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a 
minimumstandard leírása.  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti az alapszókincset és bizonyos nyelvi 
fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a rövid, 
világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a 
rendszeresen előforduló, számára ismerős témákról;  
képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan 
megfogalmazott érveit két beszélő esetén; 
képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott 
hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó 
témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid, köznyelvi stílusú beszéd 
vagy előadás főbb pontjainak megértése. 
Egyszerű műszaki információk megértése. 
Részletes, összetett útbaigazítás követése. 
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 
Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű hangfelvételek 
lényegének megértése. 
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 
felismerése. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 
jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk 
keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés; ismétlés, magyarázat kérése. 



A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: közlemények, beszámolók, párbeszédek, instrukciók, 
üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, 
videók. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 
témákról.  
Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol 
kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében 
spontán módon boldogulni; 
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit 
kifejezni érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban; 
ismeri a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és egyre 
kevesebb zökkenővel alkalmazza ezeket; 
stílusában, regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a 
kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését 
vagy magyarázatát kérve. 
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 
meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 
csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam stb.). 
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 
véleménycsere.  
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 
beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is  
(pl. boltban, postán, bankban).  
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése – időnként segítség 
igénybevételével. 
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 
bevonása, a beszélgetés lezárása. 



A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása. 
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 
megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 
nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 
A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 
Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is. 
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 
utasítások, interjúk, viták. 

 
 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 
emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek 
megfelelő témakörökben kifejezze magát; 
tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni; 
képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és 
szükség szerinti módosítására; 
képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő 
pontossággal kifejtse. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 
gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 
többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 
Történet elmondása. 
Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 
Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 
helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 
Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására. 



Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 
alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, 
érvelés, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 
bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 
szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 
ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 
kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett 
szövegeket; 
Képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 
kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 
szövegekben. 
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 
írt érvelő szövegekben. 
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés során. 
A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 
kikövetkeztetése. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató 
szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, 
hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes 
fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, 
dalszövegek. 



 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 
amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és 
konkrét információkra vonatkoznak. 
Ismerős témákról gondolatait írásban egyszerű kötőszavakkal 
összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki. 
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 
alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni 
ismert, hétköznapi témákról; 
tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről; 
képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 
tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, 
illetve saját ötletről; 
minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 
szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető 
stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló 
elemek lineáris összekapcsolásával. 
Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  
Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak).  
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 
Életrajz írása. 
Lényegre koncentráló leírás készítése. 
Tényszerű információk összefoglalása. 
Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 
készítése. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-
mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 
szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 
jelenet, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 



A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; 
listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; 
SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy 
internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes 
információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; 
egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. 
tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, 
elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; 
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGOL NYELV 
 

(első idegen nyelv) 
 

9. évfolyam 

 
Évi óraszám: 108 
 
 

Témakörök Óraszámok 

1. Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

17 

2. Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

24 



3. Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Időjárás, éghajlat. 

15 

4. Iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

1 

5. A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

12 

6. Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

12 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

18 

8. Utazás, turizmus 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

5 

9. Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

2 

10. Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

2 

Összesen: 108 

 
 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Bemutatkozás, rövid 
jellemzés, ismerkedés, 
érdeklődés, 

Személyes névmások, létige ragozása, 
kérdőszavak, kérdő mondatok létigével, jelzői 
birtokos névmás, birtokos ’s, elöljárószavak, 
főnevek többes száma, angol ABC 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

2. bemutatás, üdvözlés, 
megköszönés, elköszönés, 
elutasítás, bocsánatkérés, 
udvarias kérések, felajánlás, 
visszakérdezés, érzések 
kifejezése 

Egyszerű jelen idő (kérdő és tagadó mondat), 
személyes névmások tárgyesete, idő 
kifejezése, határozatlan névelő, egyszerű múlt 
idő, képesség kifejezése (can/can’t, 
could/couldn’t), összetett mondatok – 
kötőszavak, -ed/-ing végződésű melléknevek 

3. Lakás bemutatása, környezet 
bemutatása, vidéki és városi 
élet egyszerű 
összehasonlítása, kedvenc 
évszak rövid jellemzése, 
lakásbérlés 

Szóösszetételek, there is/there are szerkezet, 
elöljárószavak, some/any/a lot of, mutató 
névmások, kötőszavak, összetett főnevek 

4. Bemutatkozás, iskola rövid 
bemutatása 

Egyszerű jelen idő 

5. Foglalkozások bemutatása, 
érdeklődés, munkahelyek, 
jelentkezés diákmunkára 

Egyszerű jelen idő (E/3 ragozás, kérdő és 
tagadó mondat) 

6. Napi rutintevékenységek, 
érdeklődés 

Egyszerű jelen idő (E/3 ragozás), kérdő és 
tagadó mondat, egyszerű múlt idő 

7. Szabadidős tevékenységek, 
érdeklődés, képességek, 
hírességek rövid jellemzése 

Egyszerű jelen idő, kérdőszavak, kérdő és 
tagadó mondat, can/can’t, could/couldn’t, 
egyszerű múlt idő (hagyományos és rendhagyó 
igék), kérdő és tagadó mondat 

8. Híres helyek jellemzése a 
célországokban 

Egyszerű jelen idő, there is/there are szerkezet, 
elöljárószavak, some/any/a lot of, mutató 
névmások, számok, szóösszetételek 

9. Híres tudósok és tudományok 
megismerése 

Egyszerű múlt idő (hagyományos és rendhagyó 
igék), időhatározók 

10. Számok, árak kifejezése, 
érdeklődés, felháborodás, 
pénznemek,  

Számok és pénznemek írása és ejtése, főnevek 
többes száma, egyszerű jelen idő 

 
 
Javasolt tankönyv: 
 
Liz & John Soars: New Headway Fourth Edition Elementary tankönyv és munkafüzet 
 

Taneszközök: 
1. a fenti könyv és munkafüzet 
2. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
3. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
5. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 
 



A továbbhaladás feltételei 

 
Szövegértés: 
- Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket. 
- Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és 
beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témájára, tartalmára. 
- Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben elhangzó 
szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra 
támaszkodva. 
- Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, kiszűri a 
szövegekből az alapvető információkat.  
 
 
Beszédkézség: 
- A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, összefüggően 
beszél saját magáról és közvetlen környezetéről.  
- Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 
- A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ. 
 
 
 
Íráskézség: 
- A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról. 
Használja az írást a kommunikáció eszközeként egyszerű interakciókban. 
- Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban. 
 
 

10. évfolyam 

 
Évi óraszám: 144 
 
 
 

Témakörök Óraszámok 

1. Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

14 

2. Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 

46 



Hasonlóságok és különbségek az emberek között 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

3. Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Időjárás, éghajlat. 

15 

4. Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

20 

5. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

6 

6. Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

28 

7. Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

10 

8. Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

5 

Összesen: 144 

 
 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Bemutatkozás, életút 
ismertetés, jövőbeli tervek, 
érdeklődés, családtagok 
jellemzése és 
összehasonlítása 

Egyszerű múlt idő, birtoklás (have got), 
jövőidejűség (going to), melléknév fokozás, 
összehasonlítás, kötőszavak 

2. Társalgás emlékekről, sztori 
mesélés, emberek külső 
jellemzése, tapasztalat-csere 

Egyszerű múlt idő, időhatározók, 
módhatározók, folyamatos jelen idő, 
„bárki/valaki/senki” kifejezése, have got, 
befejezett jelen idő (ever/never)  



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

3. Saját város/lakóhely 
bemutatása, a főváros 
bemutatása, város és vidék 
összehasonlítása, 
útbaigazítás, időjárás 
jellemzése, érdeklődés, 
tanácsadás és kérés 

Melléknév fokozás, összehasonlítás, irányok 
(elöljárószavak), there is/there are szerkezet, 
what…..like? típusú mondatok, shall és a let’s 
használata 

4. Mennyiségek kifejezése, 
bevásárlás, vásárlási lista 
készítése, étel/italrendelés, 
udvarias kérések, recept 
készítése, preferenciák  

Megszámolható/nem megszámolható 
főnevek, some/any/much/many/a lot of, 
like/would like 

5. Híres emberek jellemzése, 
interjú készítés 

Egyszerű múlt idő (kérdő és tagadó mondat) 

6. Véleménynyilvánítás, 
népszerű helyek jellemzése és 
összehasonlítása, célok 
megfogalmazása, tapasztalat-
csere, utazások előkészítése, 
udvarias kérések, 
jegyvásárlás, érdeklődés, 
köszönet, megszólítás, 
élménybeszámoló 

Melléknév fokozás, összehasonlítás, 
célhatározói mellékmondatok, befejezett jelen 
idő (ever/never, yet/just), jövőidejűség 
(folyamatos jelen idő) 

7. Rövid szöveg összefoglalása, 
project készítése adott 
tudományos témában 

Egyszerű múlt idő, egyszerű jelen idő, 
folyamatos jelen idő 

8. Szolgáltatások megnevezése, 
használati tárgyak vásárlása, 
udvarias kérés, árak 
kifejezése,  

Egyszerű jelen idő, there is/there are szerkezet, 
elöljárószavak, like/would like, felszólító mód 

 
 

Javasolt tankönyv: 
 
Liz & John Soars: New Headway Fourth Edition Elementary tankönyv és munkafüzet 
 

Taneszközök: 
9. a fenti könyv és munkafüzet 
10. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
11. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
12. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
13. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 

 
A továbbhaladás feltételei 

 



Szövegértés: 
- A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat. 
- Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket. 
- Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és 
beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témájára, tartalmára.  
- Követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét. 
- Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben elhangzó 
szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra 
támaszkodva. 
- Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. 
- A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket.  
- Megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben. 
- Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, kiszűri a 
szövegekből az alapvető információkat.  
- A tanuló elvégez az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat.  
- Képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek megértéséhez, 
értelmezéséhez. 
- Növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról. 
- Fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt. 
 
Beszédkészség: 
- A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára ismert 
témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 
- Kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a hozzá intézett 
kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat. 
- A tanuló megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő használata útján. 
- Képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, 
illetve megértse beszédpartnerét.  
- Megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 
beszédtempóra. 
- A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, összefüggően 
beszél saját magáról és közvetlen környezetéről.  
- Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 
- A tanuló elmesél rövid, egyszerű történetet. Egyszerű állításokat, összehasonlítást, 
magyarázatot, indoklást fogalmaz meg. 
- A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ. 
- Lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, 
történéseket, és fejez ki ok-okozati összefüggéseket. 
- Képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 
- Beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 
 
 
Íráskészség: 
- A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról. 
Használja az írást a kommunikáció eszközeként egyszerű interakciókban. 
- Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban. 



- Kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert 
témákról. 
- Felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeit. 
 

11–12. évfolyam 
 

Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba – tartalmát és céljait tekintve – 
minden egyéb kulcskompetencia és a Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 
szakgimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek 
ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 
ismereteiknek köszönhetően pedig széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. 
A szakgimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok 
segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a Nat-
ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a 
nyelvtanítás során. Emellett a helyi idegen nyelvi tantervnek célszerű kitérnie a 
szakgimnázium képzési irányának megfelelő kapcsolódási pontokra. Ennek megvalósítását 
segíti, ha a nyelvtanárok élő kapcsolatot alakítanak ki a szakmai tanárokkal. 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 általános és 
szakmai nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy 
munkájuk során, egész életükön át. 

Egy idegen nyelvből a szakgimnázium 12. évfolyamának végére az európai hatfokú 
skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre jutnak el a tanulók, de minimum a B1 nyelvi 
szintre. A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi 
érettségi felépítését, követelményeit, elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; 
megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat 
önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak 
megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 
érdeklő tantárgyi és szakmai tartalmak célnyelvi feldolgozására. A szakgimnáziumokban 
tudatosítani kell a tanulókban azt, hogy a nyelvismeret segít választott képzési irányuk, 
szakmájuk jobb megismerésében. A nyelvórák, illetve a szakmai tárgyak keretein belül 
érdemes lehetőséget biztosítani arra, hogy a tanulók megtalálják a szakmai érdeklődésüknek 
megfelelő célnyelvi tartalmakat az iskolában és azon túl is. Ezeken az évfolyamokon már 
összetettebben, magasabb szinten dolgozható fel idegen nyelven a választott képzési irány 
szakmai tartalma. Ez a közvetlenül használható nyelvi tartalom vonzóbbá teheti a nyelvtudás 
fejlesztését és a nyelvtanulás folytatását az iskola befejezése után is. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő 
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 
döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 
kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal.  
 

Készségek és fejlesztésük 
 

Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik 
a bemeneti szinten. 



A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a 
minimumstandard leírása.  
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet 
a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 
Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 
vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról, képes megérteni egy 
beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveit több 
beszélő esetén is, 
képes megérteni fontos információkat azokban a rádió- és 
tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, 
illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek, 
képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 
általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 
esetén. 
A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, 
amennyiben a beszéd világos és kiejtése ismerős. Mindennapi társalgásban a világos beszéd 
követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 
Telefonbeszélgetésben a lényeges információk megértése. 
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 
megértése. 
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 
az események közvetítik. 
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 
előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat 
jelentésének kikövetkeztetése. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: hosszabb használati utasítások, közlemények, 
párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, 
rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a 
mindennapi élet legtöbb helyzetével. 



Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe 
tartozó témákról; boldogul a leggyakoribb kommunikációs 
helyzetekben. 
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 
kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 
helyzetében is önállóan boldogulni, 
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni 
érdeklődési körébe tartozó és általános témákról is, 
ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 
forgatókönyveket, 
stílusában, regiszterhasználatában tud alkalmazkodni a 
kommunikációs helyzethez, 
az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben 
és kommunikációs helyzetekben képes kommunikáció 
kezdeményezésére, viszonylag zökkenőmentes fenntartására és 
lezárására vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 
aggodalom, öröm. 
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 
összehasonlítása. 
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 
információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban (például zene, film, 
könyvek).  
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Utazások során felmerülő feladatok (például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 
hatóságokkal külföldi látogatás során). 
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 
reklamáció. 
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 
megadása orvosnál). 
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 
bevonása, beszélgetés lezárása. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 
megfelelőik semleges stílusban történő használatával. 
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 



A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: társalgások, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, 
utasítások, interjúk, viták. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben 
be tudja mutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, 
tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos 
önkifejezésre, 
tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának 
tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség 
szerinti módosítására, 
képes egy gondolat vagy probléma lényegét pontosan kifejteni, 
képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 
témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 
megnyilatkozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) vizuális 
és verbális segédanyagok alapján.  

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 
összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 
lineáris összekapcsolásával. 
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 
megfogalmazása. 
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 
begyakorolt helyzetekben. 
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 
Önellenőrzés és az önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 



A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális 
segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 
segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, az 
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő 
gondolatait. 
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő 
stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek 
jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, 
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket, 
képes ilyen szövegekben a gondolatmenetet megérteni,  
követi az írott véleményt, érvelést, képes ezekből a lényeges 
részinformációkat kiszűrni, 
képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos 
általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven írott 
szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 
sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 
során. 
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 
illetve több szövegből. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 
során. 
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 
szövegösszefüggés alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: 
utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 
szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 



 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 
fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről. 
Írásbeli interakciót kezdeményez, fenntart és befejez. 
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve 
saját ötleteiről. 
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert 
műfajok főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 
követésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról, 
írásban be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről, valamint véleményét alá tudja 
támasztani, 
képes hatékony írásbeli interakciót folytatni, 
tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez 
tartozó szövegből, illetve saját ötleteiről, 
képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 
létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek 
alkalmazásával; 
jártasságot szerez a középszintű érettségi íráskészséget mérő 
feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt 
kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak). 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 
való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 
helyesírási sajátosság). 



Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, 
paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és megtöltésük aktuális tartalmakkal. 
Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; 
hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-
ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes 
profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, 
tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű 
cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, 
megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; 
rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapek, 
rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 
 

11. évfolyam 

 
Évi óraszám: 144 
 
 
 

Témakörök Óraszámok 

1. Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

29 

2. Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

40 

3. Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

1 



Időjárás, éghajlat. 

4. A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

2 

5. Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

23 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

23 

7. Utazás, turizmus 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

11 

8. Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

13 

9. Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

2 

Összesen: 144 

 
 
 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Tervek és remények 
Szókincs: igék a kedvtelés, 
tervek, vágyak kifejezésére 
Íráskészség: előadás készítése 
a jövőről 
Szándék és tervek a jövőre 
vonatkozóan 
Kétség, bizonyosság 
kifejezése 
Családi történet 
Életrajz olvasása és írása – 
szövegösszefüggés 
felismerése 

Igei alakok: I’d like to do, I enjoy doing  
Jövőidejűség: going to, will, Present 
Continuous 
Szövegösszetartó eszközök: az ugye- kérdés? 
Jelenidejűség: Present Perfect, rendhagyó 
igék, időhatározók: ever, never, since, for. 
Jelen- és múltidejűség összevetése: Present 
Perfect  és Past Simple 
Jelenidejűség: Present Perfect  
Continuous, összehasonlítása más igeidőkkel 
Logikai viszonyok: feltételesség – first 
conditional (if, will) 
Modalitás: might 
Feltételesség - second conditional (if, would) 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

Visszakérdezés interakcióban 
– a partner figyelmének 
fenntartása 
Négy generáció egy családban 
Valódi lehetőségek – 
feltételek kifejezése 
Amikor befejezem az iskolát - 
tervek, lehetőségek 
Tanácsadás, figyelmeztetés, 
fenyegetés 
Álmok és vágyak kifejezése 
 

2. Beszélgetés a régi barátokról, 
emberek bemutatása szóban 
és írásban, mindennapi 
beszédhelyzetek, életvitel, 
foglalkozás, kedvelt 
tevékenység, család, 
személyes tárgyak, 
Kapcsolat a szomszédokkal, 
Húszévesek a 21. században, 
tárgyak, személyek jellemzése 
– válaszolás a milyen 
kérdésre, 
Élő történelem – a múlt 
hatása a jelenre, 
Tapasztalataink – mit mióta 
csinálunk? Mit csináltunk már 
életünkben? 
Életszakaszok 
Jó hír, rossz hír – gratuláció, 
együttérzés kifejezése 

Igeidők ismétlése (jelen-, múlt- és 
jövőidejűség) 
Kérdőszavak, a who’s és whose 
összehasonlítása Jövőidejűség: going to, will, 
Present Continuous 
What … like?  
Minőségi viszonyok: a melléknév fokozása – 
középfok 
Jelenidejűség: Present Perfect, rendhagyó 
igék, időhatározók: ever, never, since, for. 
Jelen- és múltidejűség összevetése: Present 
Perfect  és Past Simple 
Jelenidejűség: Present Perfect  
Continuous, összehasonlítása más igeidőkkel 

3. Helyek összehasonlítása 
 

What … like?  
Minőségi viszonyok: a melléknév fokozása - 
középfok 

4. Kötelességek 
foglalkozáskörön belül 

Modalitás: have to, kötelezettség kifejezése  
 

5. Étkezési szokások 
Szókincs: ételnevek 
A hosszú élet titka 
Különleges éttermek – 
olvasott szöveg 
Szókincs: vásárlás, üzletek, 
miből mennyit? 

Megszámlálhatóság, some, any, much, many, 
a liitle, a few, a lot of 
Szövegösszetartó eszközök – something, 
smeone, somewhere 
Szövegösszetartó eszközök – a névelők (a, an, 
the, no article) 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

Éttermi kommunikáció – 
kínálás, kérés 
Fiúk és lányok 
összehasonlítása 
Mit kell tenni, hogy formában 
maradjunk? 
Tanácsadás – fiatalok 
problémái 
Fiús és lányos családok 
Orvosi rendelőben – panaszok 
és megoldások 
Érzelmek kifejezése 
különböző élethelyzetekben, 
felkiáltások 
A modern élet nehézségei, 
stressz 

Részelő birtokos ( a piece of, a bottle of stb.) 
Jelenidejűség: Present Simple, Present 
Continuous, birtokviszony: have (got) 
Modalitás: have to, kötelezettség kifejezése  
Modalitás: should, must 

6. Kedvenc időtöltés – 
szabadidős tevékenységek 
Hírek, főcímek – 
szókincsbővítés 
Project – saját hír bemutatása 
Történet olvasása és 
elmesélése képek alapján  
Szókincsbővítés – 
határozószavak képzése, 
helyük a mondatban 
Hétvégi program 
megbeszélése 
Történet mesélése különböző 
műfajokban: mesék és fabulák 
Képes történetmesélés 
Kedvenc íróm 
könyvismertető vagy 
filmkritika írása 

Jelenidejűség gyakorlása különböző 
helyzetekben 
Mútidejűség – a Past Simple és a Past 
Continuous párhuzamos használata 
Határozószavak gyakorlása 
Múltidejűség – Past Perfect 
Logikai viszonyok: kötőszavak - when, after, as 
soon as, so, because stb. 

7. Képeslap írása, melléknevek 
Múltban történt érdekes ese-
mények elmesélése 
Blogok olvasása 
Egy város bemutatása 
Saját város leírása 

Jelenidejűség: Present Simple, Present 
Continuous, birtokviszony: have (got) 
Múltidejűség: Past Simple, Past Continuous - 
rendhagyó igék, a két igeidő összehasonlítása 
Minőségi viszonyok: a melléknév fokozása – 
közép és  felsőfok, rendhagyó melléknevek, 
összehasonlító szerkezetek. 

8. A mobiltelefonok története  
Találmányok 
Mit csinálnak az emberek 
online? 

Szenvedő szerkezet, a cselekvő és szenvedő 
szerkezet összehasonlítása 
Logikai viszonyok: szövegkohézió és 
koherencia 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

Öt első dolog az interneten 
szókapcsolatok (ige+főnév, 
határozószó+melléknév) 
A közösségi oldalak előnye és 
hátránya – érvelés írásban 
A világegyetem csodái 

Feltételes mód 
Jövőidejűség: will 

9. Betörés leírása, lopás 
bejelentése – szövegértés 

Mútidejűség – a Past Simple és a Past 
Continuous párhuzamos használata 
Határozószavak gyakorlása 

 
 
 

Javasolt tankönyv: 
 
Liz & John Soars: New Headway Fourth Edition Pre-Intermediate tankönyv és munkafüzet 
 

Taneszközök: 
1. a fenti könyv és munkafüzet 
2. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
3. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
5. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 

 
 
A továbbhaladás feltételei 

 
Szövegértés: 
- A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló ismerős témákról.  
- Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése két 
beszélő esetén. 
- A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek 
az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 
beszélnek. 
- Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy 
kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 
- Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 
 
 
Beszédkészség: 

- Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 
- Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési körbe tartozó 
témákkal kapcsolatban.  
- A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel 
történő alkalmazásuk. 
- Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 



- Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 
- A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincsbeli 
megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
- Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal. 
 
 
Íráskészség: 

- Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 
- Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről. 
Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 
- Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 
- Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj 
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 
  



12. évfolyam 

 
 
Évi óraszám: 128 
 
 
 

Témakörök Óraszámok 

1. Személyes vonatkozások, család 
Családi élet, családtagok  
Családi események, Mindennapi tevékenységek és szabadidős 
tevékenységek 
Életszakaszok 
Különböző életformák, életstílusok 

8 

2. Ember és társadalom 
Emberek 
Bűnözés és büntetés 

10 

3. Otthonok 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

8 

4. Környezet 
Éghajlati viszonyok 
Növény és állatvilág 
Természet és környezet 
Szókincs: Környezetvédelemmel kapcsolatos szavak és kifejezések 
Természeti katasztrófákkal kapcsolatos szavak és kifejezések 

11 

5. Iskola 
Szókincs: frazálisok, állandósult szókapcsolatok, tantárgyak, oktatáshoz 
kapcsolódó kifejezések 

11 

6. A munka világa 
Foglalkoztatás, az életpálya megválasztását befolyásoló tényezők, 
munkavállalók és munkaadók  
munkahelyi feladatok 
Szóalkotás 

10 

7. Életmód 
Étkezés, élelem 
Szókincs: főzéssel kapcsolatos szavak, élelmiszerek, bio termékek, 
génkezelt termékek 
Egészség – betegség  
Szókincs: gyógykezeléssel kapcsolatos szavak 

11 

8. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Művészet és kultúra 
Szókincs: filmekkel, könyvekkel, TV programokkal, színházzal, sajtóval, 
zenével kapcsolatos szavak 

14 

9. Utazás, turizmus 10 



Utazás, turizmus 
Szókincs: nyaralási formák, egyéni és társasutazás 
Szálláshelyek 
Nyaralással kapcsolatos tevékenységi formák 

10. Tudomány és technika 
Tudomány és technika 
Szókincs: Tudományágak, Technikai eszközök: számítógép, mobiltelefon 
Az eszközök használatával kapcsolatos szavak, kifejezések 

8 

11. Gazdaság és pénzügyek 
Üzletek és szolgáltatások 
Szókincs: árukészlet, bolttípusok, adás-vétel, kiárusítás, kedvezmények, 
fizetési módok 
Reklámok, hirdetések 

11 

12. Országismeret 
Egyesült Királyság és Amerika 
Szókincs: nemzeti jelképek, politikai rendszerek 
Látnivalók és nevezetességek 
Híres emberek 
Fesztiválok és ünnepek 

11 

Kimenetmérő vizsgateszt 5 

Összesen: 128 
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1. Szokások és életstílusok 
megvitatása 
Preferenciák kifejezése 
Szembeállítás kifejezése 
Hallás utáni értés: egyedi 
információ kiszűrése, 
feleletválasztás 
Olvasás: Mondatok és 
szövegek párosítása, Nyitott 
kérdések 
Írás: informális levél 
Meghívás, meghívás 
elfogadása és visszautasítása 

Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező 
határozószók 
Logikai viszonyok: óhajtó mondatok, 
eredményhatározó 
A főnévi igenév és az ing-es alakok használata 

2. Beszéd: Összehasonlítás és 
szembeállítás, 
információadás, érdeklődés 
kifejezése 
Egyetértés kifejezése 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, lyukas szöveg 
kiegészítése 

Cselekvés, létezés, történés kifejezése:  
egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő, 
állapotot kifejező igék 
Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező 
határozószók 
Subject/object kérdések 
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Olvasás: feleletválasztás, 
lyukas szöveg kiegészítése 
(mondatokkal) 
Írás: üzenet írása 

3. Beszéd: Helyszínek leírása, 
tárgyak helyének 
meghatározása 
Beszélgetés házakról és 
lakóhelyekről 
Véleménynyilvánítás  
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, lyukas szöveg 
kiegészítése 
Olvasás: lyukas szöveg 
kiegészítése (hosszabb-
rövidebb kifejezésekkel), 
mondatok és szövegek 
párosítása 
Írás: Rövid szöveges hirdetés 
írása 

Szövegösszetartó eszközök: vonatkozó 
névmások 
Cselekvés, létezés, történés kifejezése: jövő 
idő: will – going to 
Folyamatos jövő 
Befejezett jövő 
Logikai viszonyok: általános és feltételes I, 
időhatározói mellékmondatok 
 

4. Jóslatok 
Feltételek kifejezése 
Vélemény, nézet kifejezése 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, 
Lyukas szöveg kiegészítése 
Olvasás: igaz / hamis, 
feleletválasztás 
Írás: Személyes hangvételű 
képeslap 

Logikai viszonyok: feltételes mondatok 
Modalitás: should, shouldn’t 

5. Beszéd: tetszés nem tetszés 
kifejezése, jövő idejű tervek 
kifejezése 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, lyukas szöveg 
kiegészítése 
Olvasás: címek párosítása 
szövegrészekkel, 
feleletválasztás 
Írás: hivatalos levél – 
információ kérése 

Cselekvés, létezés, történés kifejezése: múlt 
idők 
used to /would + Infinitive 
Szövegösszetartó eszközök: névelők 
Logikai viszonyok: had better, would rather, 
should + Present és Perfect Infinitive 
Függő beszéd: kérdés 

6. Beszéd: Célok kifejezése; 
Lehetőségek, a jövő és 
elképzelt helyzetek kifejezése 
Véleménynyilvánítás, indoklás 

Modalitás: must, have to, should 
may, must, can’t, might + 
Present és Perfect Infinitive 
Függő beszéd: kijelentés és kérés 
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Képleírás 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, lyukas szöveg 
kiegészítése (kérdésekre 
adott megkezdett válasz 
befejezése) 
Olvasás: igaz – hamis – nem 
említett választás; állítások 
párosítása szövegekkel 
Írás: hivatalos levél – 
álláshirdetésre való 
jelentkezés 

7. Beszéd: Utasítások kifejezése, 
érdeklődés és meglepetés 
kifejezése 
Információadás / kérés 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, lyukas szöveg 
kiegészítése (megkezdett 
állítás kiegészítése) 
Olvasás: feleletválasztás, 
lyukas szöveg kiegészítése 
(megkezdett állítások 
befejezése) 
Írás: informális levél – 
meghívó plakát készítése 

Logikai viszonyok: feltételes mód (second and 
third conditional) 
Minőségi viszonyok: melléknevek, fokozás 
Mennyiségi viszonyok: mennyiségjelzők 

8. Kívánságok kifejezése 
Filmek / Könyvek / Színdarab 
cselekményének megvitatása 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás 
Olvasás: lyukas szöveg 
kiegészítése (mondatrészek 
visszaillesztése, 
feleletválasztás 
Írás: Kérdőív kitöltése 

Szövegösszetartó eszközök: vonatkozó 
névmások 
A vonatkozói mellékmondatok 
Logikai viszonyok: melléknévi igenév, 
okhatározók, 
célhatározás 

9. Beszéd: Szervezések, 
helyszínek leírása 
Udvarias kérések és válaszok 
Információadás 
Hallás utáni értés: szöveg 
kiegészítése (megkezdett 
mondatok befejezése), lyukas 
szöveg kiegészítése 

Időbeli viszonyok: elöljárószók, időhatározók 
Modalitás: can, could, would 
Logikai viszonyok:  
megengedő tagmondatok 
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Olvasás: címek párosítása 
szövegrészekkel, lyukas 
szöveg kiegészítése 
mondatokkal 
Írás: Hivatalos levél – 
panaszlevél szervezett 
utazással / szolgáltatással 
kapcsolatban 
 

10. Beszéd: Lehetőségek, a jövő 
és elképzelt helyzetek 
kifejezése 
Hírek továbbítása 
Hallás utáni értés: leíráshoz 
adatok kapcsolása, lyukas 
szöveg kiegészítése 
Olvasás: nyitott kérdések, 
igaz/hamis feleletválasztás 
 Írás: Felhívás – Elveszett 
tárgyak 

Jövőidejűség: will, going to 
Modalitás: may, might, can, could 

11. Beszéd: sajnálkozás és panasz 
kifejezése 
Utalás időpontokra 
Érzések kifejezése 
Pozitív és negatív reagálás 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás 
Olvasás: kiegészítendő 
kérdések, párosítás (állítások 
hozzárendelése a 
szövegrészekhez) 
Írás: Hivatalos levél – vásárlói 
panasz 

Műveltetés 
Cselekvés, létezés, történés kifejezése: 
szenvedő szerkezet 
Logikai viszonyok: határozói mellékmondatok 
(time, reason, concession) 

12. Beszélgetés társadalmi 
összejövetelekről, 
ünneplésekről 
Szokások és hagyományok 
megvitatása 
Hallás utáni értés: lyukas 
mondatok (elkezdett 
mondatok befejezése), 
feleletválasztás 
Olvasás: címek párosítása 
szövegrészekkel, állítások 
párosítása szövegekkel 

Utókérdés 
Cselekvés, történés kifejezése kérdő 
mondatokban 
Wh-ever 
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Írás: Személyes hangvételű 
levél – Beszámoló egy 
nyaralásról 

 
 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

Önálló nyelvhasználó, középszint (B2 nyelvi szint, de minimum B1 plusz 
nyelvi szint). 
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú 
szövegek fõ gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő 
szakmai beszélgetéseket is.  
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 
szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 
érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa 
megfelelő. 
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 
részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 
köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 
szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és 
stílusjegyek. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és 
követelményeinek. 

 
 
 
Javasolt tankönyv: 
 
H. Q. Mitchell: Matura Plus 2 tankönyv 
 

Taneszközök: 
1. a fenti könyv 
2. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
3. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
5. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 

 
  



 

Gimnázium nappali tagozat 

NÉMET NYELV (mint első és második idegen nyelv) 
9-12. évfolyam 

 

9. évfolyam 

Éves óraszám: 36hét *3 óra- 108 óra 

Célok és feladatok 

A tanulók kezdő szintről indulnak 

Az első idegen nyelv során szerzett ismereteikre és tapasztalataikra támaszkodva korrigálni 

és fejleszteni kívánjuk a nyelvtanulási stratégiájukat. 

A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és fejlesztése állandó feladat. 

 

Cél évvégére: 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud 

mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes 

jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan 

dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik 

személy lassan és világosan beszél és segítőkész. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló a tanult témakörökben tudjon szóban és írásban információt cserélni, szöveget 

megérteni és létrehozni. 

Nyelvtudása lévén is tudjon képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 12 óra 

2. Ember és társadalom 11 óra 

3. Környezetünk 14 óra 

4. Az iskola 9 óra  

5. A munka világa  11 óra  

6. Életmód 11 óra  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 12 óra  

8. Utazás, turizmus 12 óra  

9. Tudomány, technika 7 óra  

10. Gazdaság és pénzügyek 9 óra  

Összesen:  108 óra 
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Személyes vonatkozások, család Köszönés, bemutatkozás  
Köszönet  
Betűzés 
Családfa készítés 

  

 

Igeragozás: ich wohne  
A sein létige  

Kérdő névmás: Was?  
Kérdőszavak: Wo? Wie?  
Birtokos névmás mein-dein 
Birtokos névmás 

Ember és társadalom információkérés 
Bemutatás, hogylét 
Bocsánatkérés  
Rendelés, fizetés 
Tetszés 
Ruhavásárlás 

Kérdő névmás: Wer? 
ist 
Határozott névelő 
Szórend: kijelentő ill. kérdő 
mondat 
Tőhangváltós igék: tragen, 
nehmen, helfen, sehen 
ihn/sie/es 
Kötőszó: oder dieser/welcher 

 Környezetünk Jelentkezési lap kitöltése 
Egy ország bemutatása 
Tájékozódás a térképen 
Tájékozódás  
Útbaigazítás 
Bocsánatkérés 
Helyeslés 
Országok, tájak 
 

Birtoklás: das Zimmer von Tim 
Határozatlan névelő 
 Az es névmás 
Szórend aber és und után 
Főnevek tárgyesete 
Gyenge főnevek 
Összetett szavak 
es gibt 

Az iskola Vélekedés 
Tanári utasítások 

Főnevek többes száma 
Felszólító mód: Schreiben Sie! 

A munka világa  A (nem) tetszés kifejezése 
Véleménykutatás 

Az -in képző 
alles/alle 
Eldöntendő kérdés 
Tagadás: nicht 

 Életmód Preferencia Összehasonlítás 
Eladás, vásárlás, kínálás 
Rendelés, fizetés, reklamálás 
Étkezési szokások  
Gyakoriság 
Műszaki cikkek 
Vásárlás 
Sajnálkozás 

mögen  
Tőhangváltós igék: essen 
noch/erst/nicht mehr/schon 
doch 
wollen  
einmal/zweimal  
Jövő idő: werden 

Szabadidő, művelődés, szórakozás A (nem) tetszés kifejezése Eldöntendő kérdés 
Tagadás: nicht 

Utazás, turizmus Képesség, lehetőség kifejezése 
Információkérés 
Bosszúság 
Szobafoglalás 
Szálloda leírása 

können 
Elváló igekötők 
Tőhangváltós igék: schlafen man 
általános alany 
für 
Részes eset 
in + Dativ 
mit 

 Tudomány, technika Műszaki cikkek Tagadás: kein 

Gazdaság és pénzügyek Kérdés az árra 
Állítás megerősítése  
Csodálkozás 
Vágyak kifejezése  
Vélekedés 

Szórend kiemelt mondatrész után 
Birtoklás: haben  
Tagadás: kein 
möchten 
brauchen  
mehr/mehrere 

Tanulás és tanítást segítő taneszközök 



Javasolt és használható tankönyvek:  

Kon-Takt 1. tankönyv és munkafüzet 1-6. lecke 

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 

Taneszközök: 

1. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
2. hanganyag: CD-k, DVD- k 
3. CD lejátszó, laptop/számítógép, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Német-magyar szótár, magyar-német szótár 

 

A továbbhaladás feltételei 

 
Szövegértés: 
- a szöveg információinak megértése, az információk kiemelése, csoportosítása kérdések 

alapján 
- a beszélgetés folytatása az adott témában 
Beszédkézség: 

- köznyelvben megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni 
- egyszerű mondatokban kérdezni, közlést kifejezni, eseményt elmesélni 
- segítséget kérni 
- beszélgetésbe bekapcsolódni 
Íráskézség: 

- a tanult témakörökben 8-10 mondatos, tényszerű információt közvetíteni 
- egyszerű szituációkat szerkeszteni írásban 
- ízlés, véleménynyilvánítás írásbeli közlése 
 

Magasabb osztályba lépés feltételei 

- 10-15 szavas írott szöveg kérdések alapján való megértése 
- biztonsággal képezze, használja az igék jelen, egyszerű jövő idejű és felszólító módú alakját 
- kérdések alapján 4-5 mondatos információcserére legyen képes 
- adott témakörben 4-5 mondatos önálló kifejezés 
- 3-4 mondatos szöveg fordítása anyanyelvre 
 

 

 

Értékelés – számonkérés 
 
Szóban: folyamatos 
Formái: kérdés- válasz 



   tartalommondás németül 

   dialógus – szerepjáték, szituáció szerinti véleménynyilvánítás 

 

  Megjegyzés: cél, hogy a tanuló merjen beszélni  

             

 

Írásban: 3-4 nagydolgozat, témánként témazáró 

      írásbeli ellenőrzés, melynek célja nyelvtani ismeretek, szókincs, kifejezőkészség 

       

 

Javasolt feladatformák: nyelvtani feladatok, szituációs kiegészítéses feladatok, fordítós, 

       önálló témakifejtés 

 

10. évfolyam 

 

Éves óraszám: 36hét *4 óra- 144 óra 

 

Célok és feladatok 

Az előző évben kialakított nyelvtanulási módszer elmélyítése. A német nyelv és kultúra iránti 

érdeklődés fenntartása és elmélyítése. 

A nyelvtanárral németül történő társalgások, az idegen nyelven történő megértés és 

megértetés gyakorlása. 

A telefon beszélgetések, telefonon való információkérés és adás, egyszerű üzenetek 

továbbítása – mindezek begyakorlása. 

Cél évvégére: 

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül 
érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos 
információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud 
kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy 
mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a 
közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket 
érintik. 
Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni különböző, ismert témákról. Megérti a fontosabb 
információkat a világos, standard szövegekben, melyek ismert témához tartoznak. 
 
Fejlesztési követelmények 

A tanult témakörökben, szóban és írásban képes információt cserélni. 



Biztonságosan kérdez. Képes felismerni és önállóan is használni a különböző igeidőket és a 

névmásokat (személyes, birtokos, mutató). 

 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 15 óra 

2. Ember és társadalom 14 óra 

3. Környezetünk 14 óra 

4. Az iskola 18 óra  

5. A munka világa  15 óra  

6. Életmód 15 óra  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 óra  

8. Utazás, turizmus 16 óra  

9. Tudomány, technika 7 óra  

10. Gazdaság és pénzügyek 15 óra  

Összesen:  144 óra 
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Személyes vonatkozások, család Családbemutatás 
Családfa készítése 

  

 

Birtokos eset: des Vaters, der 
Mutter   

Ember és társadalom Házibuli megszervezése 
Történelmi események, illetve 
életszakaszok elbeszélése 
Emberek leírása és jellemzése 
A csodálkozás, bizonytalanság 
kifejezése 

Kötőszó: dass 
Évszámok, dátum Elbeszélő múlt 
(Präteritum) 
Melléknév gyenge ragozása: der 
nette Mann 

 Környezetünk Lakás bemutatása 
Lakásnézés 
Berendezési tárgyak elhelyezése, 
a lakás átrendezése 
Nevezetességek bemutatása 

zu + Dativ 
seit/vor + Dativ gehören/gehören 
zu + Dativ 
Elöljárók: an, vor, auf, hinter, 
neben, über, unter, zwischen 
Igepárok: legen/liegen, 
stehen/stellen 
Melléknév vegyes és erős 
ragozása: ein netter Mann, 
ungarische Salami 

Az iskola Nyelvtanulás-nyelviskolák 
Összehasonlítás, választás 
Egyetértés és egyet nem értés 
kifejezése 
Egy iskola bemutatása 
Iskolatípusok összehasonlítása 
Az álomiskola bemutatása 
Érvek és ellenérvek kifejezése 
Külföldi és hazai iskolák 
összehasonlítása Szívesség kérése 

Melléknév fokozása: billig, billiger, 
am billigsten  
Hasonlítás: als-wie 
Visszaható igék: sich beeilen, sich 
kämmen 
Feltételes mód jelen idő: wäre, 
hätte, würde gehen 
Módbeli segédigék feltételes mód 
jelen ideje: könnte, müsste 

A munka világa  Munkakör leírása, jellemzése 
Érdeklődés telefonon 
Pályaválasztás 
Beszámoló munkatapasztalatokról 
Álláspályázat Állásinterjú 

Vonzatos igék: sich freuen über  
worüber – über wen 
darüber – über ihn 
Vonatkozó mellékmondat der, die, 
das vonatkozó névmással 



Motivációs levél írása Vonatkozó névmások birtokos 
esete: dessen, deren 

 Életmód Időpontok, 
-tartamok kifejezése 
Nyitva tartás 
Magyar és nemzetközi 
ételkülönlegességek 

Időhatározók: am Nachmittag 
Melléknév vegyes és erős 
ragozása: ein netter Mann, 
ugarische Salami 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Indoklás 
Érdeklődés 
Meghívás, elfogadása/elutasítása 
Helyeslés 

Tőhangváltós igék: treffen, 
lesen, fahren, laufen  
müssen  
Okhatározó: denn  
in + Akkusativ/ Dativ  
Felszólító mód 
Elbeszélő múlt idő: war, 
hatte 

 

Utazás, turizmus Nyaralási preferenciák 
Történetmesélés 
Menetrend olvasás 
Menetjegyvásárlás 
Információkérés 
Köszönésre reagálás 
Üdvözletküldés 
Segítség felajánlás, segítség 
elhárítása 
Útvonalak leírása 
Közlekedési eszközök előnyei és 
hátrányai 
Útbaigazítás 
Tájékozódás az utcán  

Gyenge igék befejezett múlt ideje 
Erős igék befejezett múlt ideje 
Személyes névmás tárgyesete 
Helyhatározók földrajzi nevekkel 
entweder – oder  
sowohl – als auch 
weder –noch 
Kötőszó: ob  
Függő kérdés  
Elöljárók: über, durch, entlang 
 

 Tudomány, technika A (nem)tetszés kifejezése  
Vélemény- 
nyilvánítás  
Indoklás 
Internetes oldal bemutatása 

Kötőszó: weil 
dürfen 
Módbeli segédigék elbeszélő múlt 
(Präteritum) alakja 

Gazdaság és pénzügyek jegyvásárlás 
Szolgáltatások a repülőtéren 
 

kötőszó ob  
Határozatlan névmás: einer, 
welche  
Tagadó névmás: keiner 
Főnevesült melléknevek 

 

Tanulás és tanítást segítő taneszközök 

Javasolt és használható tankönyvek:  

Kon-Takt 1. tankönyv és munkafüzet 7-8. lecke, Kon-Takt . Tk és Mf. 1-6 lecke 

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 

Taneszközök: 

1. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
2. hanganyag: CD-k, DVD- k 
3. CD lejátszó, laptop/számítógép, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Német-magyar szótár, magyar-német szótár 



A továbbhaladás feltételei 

Szövegértés: 

- ismert eszközökkel megfogalmazott szöveg megértése, fontos információk kiemelése 
- a szöveg ismeretlen elemeinek megértése a szövegkörnyezetből való következtetéssel 
- rövidebb köznyelvi szöveg lényegének megértése 
Beszédkézség: 

- beszélgetés kezdeményezése és befejezése ismert témákkal 
- egyszerű mondatokkal közlések megfogalmazása, információk kérése, események 

elbeszélése 
- megértési probléma esetén segítség kérése 
Íráskézség: 

- ismert nyelvtani elemekre épülő szöveg helyes leírása 
- rövid (8-10 mondatos) szöveg szerkesztése tényszerű információkból 
- üzenet, üdvözlet, rövid baráti levél megalkotása 
 

Magasabb osztályba lépés feltételei 

- rövid (20-25 szavas) szöveg megértése, kérdések alapján való értelmezése 
- biztonsággal képezze és használja a múlt időket 
- 5-8 mondatos önálló témakifejtés 
 

 

Értékelés – számonkérés 

 

Szóban: folyamatos 

Formái: kérdés- válasz 

   tartalommondás németül 

   dialógus – szerepjáték, szituáció szerinti véleménynyilvánítás 

Írásban: 3-4 nagydolgozat, témánként témazáró 

      írásbeli ellenőrzés, melynek célja nyelvtani ismeretek, szókincs, kifejezőkészség 

ellenőrzése 

 

Javasolt feladatformák: nyelvtani feladatok, szituációs kiegészítéses feladatok, fordítós, 

        önálló témakifejtés, az érettségin is előforduló típusfeladatok 

szintnek megfelelően. 

 



11. évfolyam 

Éves óraszám: 36 hét*4 óra- 144 óra 

CÉLOK 

Valamennyi nyelvi kompetencia továbbfejlesztésével alakuljon ki a tanuló nyelvi 
tudatossága; legyen képes 

- nyelvtudását rendszerezni, 
- megszerzett tudását a gyakorlati életben felhasználni, 
- azt akár intézményes keretek közt, akár önállóan továbbfejleszteni. 

Ismerje azokat a civilizációs elemeket, amelyekkel a célnyelvi országokban jól elboldogul.  
 
KÖVETELMÉNYEK 

Beszédértés 

A tanuló értse meg 
- a közel természetes sebességű, ismeretlen elemeket is tartalmazó beszédet, 
- annak lényegét tudja magyar nyelven ismertetni. 
 
Beszédkészség 

A tanuló tudja 
- magát valós helyzetben beszédszándékoknak megfelelően megérteni, gondolatait 

körülírni, 
- a hallott vagy olvasott szöveg lényegét összefoglalni, 
tudjon 
- közel természetes sebességű, hétköznapi témákban folytatott társalgásban részt venni, 

abból kilépni, 
- eseményekről, élményekről és jövőbeni tervekről összefüggően beszélni. 
 
Olvasásértés 

A tanuló értelmezően olvasson fel néhány ismeretlen elemet is tartalmazó szöveget, 
önállóan dolgozzon fel életkorának megfelelő témájú autentikus szöveget 
egynyelvű/kétnyelvű szótár segítségével. 
 
Íráskészség 

A tanuló tudjon 
- mindennapi életével kapcsolatos eseményekről és az őt érkelő jelenségekről egyszerű, de 

összetett mondatokat is tartalmazó fogalmazást írni, 
- halott vagy olvasott szöveg lényegét írásban összefoglalni, ismerkedjen meg a hivatalos 

levélírás formai követelményeivel. 
 
Szókincs 
A 11. osztály végére a tanuló rendelkezzen mintegy 1500 szót és kifejezést felölelő aktív 
szókinccsel. Kívánatos, hogy kétnyelvű szótárt biztonsággal használjon. Az egynyelvű 
szótárak használata is javasolt.  



Témakörök Óraszám 

1. Az iskola 10 óra  

2. Ember és társadalom 40 óra 

3. Környezetünk 20 óra 

4. Életmód 20 óra  

5.  Szabadidő, művelődés, szórakozás 25 óra  

6.  Utazás, turizmus 9 óra  

7.   Gazdaság és pénzügyek 20 óra  

Összesen:  144 óra 

 
Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

Az iskola Tippek a nyelvtanuláshoz Zustandpassiv: ist geöffnet, 
während kötőszó 

Ember és társadalom Tájékoztatás kulturális 
eseményekről, szolgáltatásokról 
Ajándékozás, ünnepek szervezése 
Ünnepi szokások, az ünnepek 
előkészítése 
 
Emberek külső és belső 
tulajdonságainak bemutatása 
A családban betöltött szerepek 
 
Kérdőív készítése, a konfliktusok 
feloldása, bocsánatkérés, 
tanácsadás, nyugtatgatás 

wer, wen, wem, wessen 
vonatkozó névmások 
Szórend: tárgy- és részeseset 
einander, miteinander kölcsönös 
névmások 
 
A derjenige, diejenige, dasjenige 
névmás, als ob kötőszó 
Melléknévi vonzatok: stolz auf, 
peinlich + D 
A befejezett melléknévi igenév: 
ein gedeckter Tisch 

 Környezetünk Az időjárási jelenségek jellemzése 
A városi és a falusi élet 
Élethelyzetek szembeállítása 
 
Állattartás: Érvek és ellenérvek, 
egyetértés és egyet nem értés 

Összehasonlítás: je… desto…. 
Szenvedő szerkezet (Passiv) 
módbeli segédigével: kann 
gemacht werden 
 

 Életmód Testrészek  
Panaszok, fájdalmak 
Időpont egyeztetése az orvossal 
Kórházi tevékenységek 
Beszámolás eseményekről 
Étkezési - és életmódszokások 

sollen 
Szenvedő szerkezet (Passiv) jelen- 
és elbeszélő múlt ideje: 
wird/wurde gemacht 
lassen 
Szenvedő szerkezet befejezett 
múlt ideje: sind ausgezeichnet 
worden 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Sportolás, sportok, 
sporttevékenység jellemzése 
Tanácsadás, buzdítás 
Szurkolás 
Sportműsorok tv-ben 
Rekordok és sportolók  
Extrém sport – pro és kontra 
 
Grafikonelemzés, újságcikkek 
 
Beszámoló a saját 
médiahasználatról  
 
 

zu + Infinitiv 
Kötőszók: als –wenn 
sollte 
 
 
 
 
 
sich beeilen, sich kämmen 
visszaható igék 
bis, solange, bevor, nachdem, 
sobald időhatározó kötőszavak, 
régmúlt (Plusquamperfekt) 
hatte eingeladen 



Az egyes médiák előnyei és 
hátrányai, filmajánlás, történetek 
összefoglalása 

anstatt dass/anstatt…zu, ohne 
dass/ohne…zu 

Utazás, turizmus Képleírás, a tetszés kifejezése 
Szállásfoglalás 

Kötőszók: obwohl, trotzdem 
Um…zu, ill. damit célhatározós 
szerkezet, a wo vonatkozó névmás 

Gazdaság és pénzügyek Irodalmi alkotás elemzése, vágyak 
kifejezése 
Vásárlás 
 
A háztartási eszközök használata 

Óhajtó mondat: Wenn ich doch 
mehr Zeit hätte! 
Feltételes mondat wenn nélkül: 
Hätte ich mehr Zeit… 
haben zu + Inf 

 

 

 

Tanulás és tanítást segítő taneszközök 

Javasolt és használható tankönyvek:  

Kon-Takt 2. tankönyv és munkafüzet 7-8. lecke, Kon-Takt 3 . Tk és Mf. 1-6 lecke 

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 

Taneszközök: 

1. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
2. hanganyag: CD-k, DVD- k 
3. CD lejátszó, laptop/számítógép, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Német-magyar szótár, magyar-német szótár 
 

12. évfolyam 

 

Éves óraszám: 32 hét*4 óra- 128 óra 

Célok és feladatok 

 

A német nyelvi kompetenciák továbbfejlesztése, magabiztos, önálló kommunikációs 

készségek begyakoroltatása annak érdekében, hogy tanuló képes legyen: 

- az érettségi illetve a nyelvvizsga feladattípusait önállóan megoldani 
- nyelvtudását bármely szituációban a nyelvi kommunikáció eszközeként használni az 

idegen nyelvi helyzetekben 
- nyelvi ismereteit intézményi keretek között vagy önállóan továbbfejleszteni 
- adott témáról folyamatosan beszélni, saját álláspontját érvekkel alátámasztani, mások 

véleményét kikérni 
- tapasztalatait, elképzeléseit, érveit írott szöveg formájában is kifejteni 120-150 szóban  

 

 



Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 12 óra 

2. Ember és társadalom 13 óra 

3. Környezetünk 12 óra 

4. Az iskola 15 óra  

5. A munka világa  13 óra  

6. Életmód 12 óra  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 12 óra  

8. Utazás, turizmus 13 óra  

9. Tudomány, technika 13 óra  

10. Gazdaság és pénzügyek 13 óra  

Összesen:  128 óra 

 

 

Témakör Kommunikációs szándék-
készségek 

Nyelvtani fogalomkörök 

Személyes vonatkozások, család Kon-Takt 3 alapján: Életpálya-
bemutatás 
Direkt Repetitorium alapján:  
Hivatalos dokumentumok 
kitöltése 
személyek külső belsőő jellemzése 
 

melléknév ragozása: erős, gyenge, 
vegyes ragozása 

Ember és társadalom barátságok jellemzése, 
családi ünnepek bemutatása, 
nemzeti és nemzetközi ünnepek 
ismertetése 
női-férfi szerepek a családban- 
állásfoglalás/vita 

Passiv mondatok gyakorlása 

 Környezetünk Kon-Takt 3 alapján: 
Környezetvédelmi projektekben 
való részvétel, ill. azok szervezése 
 
Direkt alapján:  
Kép-szöveg párosítása 
Lakáshirdetések értelmezése 
Magánlevél- baráti levél írása 
Környezetvédelem 
Magyarországon- önálló 
témakifejtés 

 
Vorgangspassiv ismétlése 
levél formai jegyei 
Wechselpräpositionen 
 
 
 
módbeli segédigék, melléknévi 
igenév 

Az iskola Kon-Takt3 alapján: 
Tanulási szokások-  
A részvét és a bátorítás kifejezése 
 

 
A folyamatos melléknévi igenév: 
die fehlende Seite 



Tanácsadás, a hivatalos 
telefonálás fordulatai 
Direkt alapján:  
saját iskola bemutatása, 
iskolatípusok bemutatása, magyar 
és német iskolatípusok 
összahasonlítása 
véleményalkotás az 
iskoláról/tanóráról 

A főnévként használt 
melléknevek: der/die 
Auszubildende 
 
Melléknév fokozás, 
melléknévragozás ismétlése 

A munka világa  állásra jelentkezés- hivatalos levél 
 
óhaj, kívánság- álommunka 
bemutatása 

az igekötős igék –jelentésbeli 
különbségek felismerése, 
mondatba illesztése 
feltételes mód használata 

 Életmód Kívánságok kifejezése 
 
vélemény kifejezése ételekről, 
kedvelés-nem kedvelés kifejezése 

Feltételes mód használata 
Nachdem kötőszó használata 
 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Kedvenc könyv-film-
színdarab/színész bemutatása 
kedvenc sport- a sport előnyei-
hátrányai, állásfoglalás, 
véleményalkotás, vita 

sich-es igék 
Plusquamperfekt- a régmúlt és 
kötőszavai: bis, solange, bevor, 
nachdem, sobald időhatározó 
kötőszavak ismétlése 

Utazás, turizmus Közlekedés autóval, az autó részei 
menetjegyváltás 
időjárásjelntés, évszakok 
jellemzése 

Perfekt múlt idő 

 Tudomány, technika Kon-takt 3 alapján:  
A computer részei, számítógépes 
tevékenységek 
 
vélemény, óhaj megfogalmazása 
vita (computer, internet) 

sich lassen + Infinitiv, a feltételes 
múlt: hätte gekauft – wäre 
gewesen 

Gazdaság és pénzügyek Kon-takt 3 alapján:  
Szolgáltatások az autó körül, 
segítségkérés az autópályán 

 
einer, eine, eines der… einer der 
schönsten Tage meines Lebens 

 

 

 A 12. évfolyamon Kon-takt 3. részének 7-8 leckéjének témakörei- azok kommunikációs szándékait és 

nyelvtani fogalomköreit dolgozzuk fel. Ezen az évfolyamon az érettségire felkészítés a Direkt 

Repetitorium für das Abitur c. könyv használatával történik. (A táblázatban jelöltük, mely könyv alapján 

kerül feldolgozásra adott témakör. Ahol nincs külön jelölve, ott a Direkt Repetitorium c. könyv alapján 

haladunk). A két lecke feldolgozása után a tanult témakörök, nyelvtani fogalomkörök ismétlése, az 

elsajátított kommunikációs szándékok mind gyakoribb használata, az érettségi típusfeladatok 

gyakorlása (Olvasott szöveg értés, hallás utáni szövegértés, nyelvhelyesség, levélírás), képleírások, a 

szóbeli feleletekre felkészülés- szituációs gyakorlatok, a szókincs bővítése, önálló témakifejtés-, a 

csoport igényeinek megfelelően, az előforduló problémakörök tisztázásával történik.  

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Szövegértés: 

- a tanuló értse meg a mindennapi élet témaiban folytatott, normál tempójú, élő illetve rögzített 

beszédet 



Beszédkészség: 

- legyen képes meghatározott témakörökben önállóan véleményt formálni, beszélgetést 

kezdeményezni és beszélgetésbe bekapcsolódni 

Olvasásértés: 

- a tanuló legyen képes ismeretlen elemeket tartalmazó szövegeket is helyesen, jó kiejtéssel és 

hanglejtéssel olvasni 

- értse meg az olvasott szöveg lényegét 

- a szöveg tartalmát tudja összefoglalni néhány mondatban 

Íráskészség: 

- legyen képes adott témában irányított fogalmazást írni, néhány szövegfajtát önállóan is 

összeállítani 

 

Értékelés – számonkérés: 

 

Szóban: folyamatos 

Formái: - önálló témakifejtés adott témakörben 

  - dialógus - szerepjáték 

             - vita adott témában 

             - szituáció szerinti véleménynyilvánítás  

 

Írásban: 3 nagy dolgozat, témánként témazáró 

     Érettségi feladatok/feladatlapok 

 Használt tankönyvek: Kon-Takt3 7-8 lecke, Direkt Repetitorium für das Abitur 

        Maklári Tamás: Német nyelvteni ABC 

Taneszközök: 

 

 a fenti könyvek,  munkafüzetek 

 CD lejátszó, CD, interaktív tábla 

 szemléltető táblázatok, térképek 

 Német-magyar szótár, Magyar-német szótár 

 német újságok,internetes szövegek,blogok 

 egynyelvű szótár 
 

 



Megjegyzések a francia helyi tantervhez 
 

o A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium francia nyelv 
tantárgyára épülő helyi tanterve a France-Euro-Express 1., 2., 3 könyvekre épül mind a 
gimnáziumi képzésben. 

o A kerettantervben megadott témakörlista mindegyik témaköre minden évfolyamon 
szerepel.  

o A kerettantervi témakörökön kívül van egy Rendszerező ismétlés témakör, amelyet a 
tanmenetben kettő vagy három részre javaslok bontani (félévkor és év végén, illetve 10-
12. évfolyamon az év elején is). Betettem egy szabad felhasználású témakört is, hogy 
minden tanár és iskola egyénisége megjelenhessen.  

 
 
 

FRANCIA MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV 

 
 

A francia nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER) 
összhangban – 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 az 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, ezért 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 elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést 
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a 
helyzetnek megfelelő hangnem használatának 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 nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 
szintén erősíthetik a motivációt. 

A francia nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvvel, a 
nyelvtanulással és az francia nyelvet beszélő emberekkel és 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 
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az francia nyelv tanulása során építeni tudjanak más 
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor a 
francia 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. 

A francia nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből már 
alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás 
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre 
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a francia nyelv 
elsajátításának folyamatát. A francia nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is jelenthet 
az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy használható 
nyelvtudást szerezzenek. 
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által a második idegen nyelv esetében a 12. évfolyam 
végére elérendő – minimumként meghatározott – nyelvi szint az A2. 
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 
határozza meg.  
 
Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az 
összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák 
azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve 
kerültek be a kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-
ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és 
írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, 
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 



hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 
fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 
nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 
interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási 
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 
megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő 
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert 
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben 
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra 
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés 
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az 
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen 
beépültek a tartalomba. 

A tanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és 
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz 
végére előírt KER-szinthez. 

 
  



9–10. évfolyam 

 
A 9. évfolyamon kezdődő francia nyelvtanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 
kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az francia nyelvtanításba a 
tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a második 
nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is információt 
szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni 
a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT 
fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák 
feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, 
amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később 
a szakmai pályafutás során. 

A francia nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási 
tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első 
idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen nyelvből 
szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció ébren 
tartása is. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 
jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul 
szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi és a szakgimnáziumi tanulmányok végére idegen nyelvből 
elérjék a minimumként előírt A2 szintet. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy 
ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak 
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi 
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. 
Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az 
önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 
tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 
 
 

Fejlesztési célok és tartalmak készségenként a 9-10. évfolyamra 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A 
tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az 
anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés 
követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 
megértése;  
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből 
az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 
vonatkozó tanári utasítások megértése. 
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos 
beszéd esetén. 
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó 
információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, 
testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és 
animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 
személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 
eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 
beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 
fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 
módosítással. 
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 



Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, 
érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 
telefonbeszélgetések lebonyolítása. 
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 
figyelemfelhívás. 
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 
Egyszerű jelenetek közös előadása. 
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 
jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 
témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 
megnyilatkozások; 
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 
alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 
leírása szóban. 
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 
szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 
projektek csoportos bemutatása. 



Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 
anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 
az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg 
lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ 
kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű 
fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 
szöveg megértéséhez. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, 
könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, 
nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 
Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást 
illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;  
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 
szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

 
 

A fejlesztés tartalma 



Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 
Lista írása. 
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 
életkor); formanyomtatványok kitöltése. 
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 
(például internetes fórumon, blogban). 
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy 
internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 
rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 



9. évfolyam 
 
 
 
Óraszám: 108 óra/év 

  3 óra/ hét 
 
 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 
 

 

Témakör 
sorszáma 

Témakör Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 18 

2. Ember és társadalom 22 

3. Az iskola 10 

4. Életmód 20 

5. Szabadidő, művelődés, szórakozás 20 

6. Gazdasági ismeretek 10 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 
ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 
szokásai stb.) 

és/vagy 
o Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 
megfelelően 

és/vagy 
o Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 
csoportmunkában 
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Javasolt témák a 9. évfolyamra  

Témák Kapcsolódási pontok 

Az iskola 
A franciaóra. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok. 

Magyar nyelv: jövevényszavak  
 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 
 
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek. 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás.  
 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Egyházi ünnepek és szövegek. 
Öltözködés, divat. 
Konfliktusok és kezelésük.  
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok  

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 
lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 
szórakozási lehetőségek. 

Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, 
környezettudatosság otthon és a 
lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, 
újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 
környék hagyományai, az én falum, az én 
városom. 
 
Földrajz: településtípusok. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció 
és munka. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Életmód nálunk és a célországokban. 

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 
hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a 
mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a 
célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, a reklám és a popzene új 
szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 
példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 
késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 
kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-
kedés, a kerékpáros közlekedés. 
Turisztikai célpontok. 

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. 

Tudomány és technika 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi 
életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a 
tanulásban és a munkában. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 
felfedezések, találmányok. 
 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 
informatikai eszközöket alkalmazó média 
megismerése, az elterjedt infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és kockázatainak 
megismerése, a netikett alapjainak megismerése, 
élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 
eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 
zsebpénz. 

 



Javasolt fogalomkörök a 9. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / 

plus)  
se passer, se trouver, exister  

Cselekvések – jelen idő, a 3. csoportba tartozó igék 
ragozása jelenben; közvetlen jövő  

il pleut, je fais, tu parles, elle lit, ,je vais partir  

Birtoklás kifejezése: az avoir ige ragozása, a de 
viszonyszóval; birtokos névelővel,  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) 
à moi  
c’est mon chat  

Térbeli viszonyok:  où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, 
tout droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, 
en face, pas loin, tout près, d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok: időpont, nap, hónap, év, dátum 
kifejezése, ill. egyéb időhatározó szók  

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 
hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant / 
après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, 
cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 
longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 
depuis, en, seulement, quelquefois, toujours 
d’abord, puis, enfin, quand  

Mennyiségi viszonyok – a főnév / melléknév többes 
száma  

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas 
de, gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, 
plus, moins, les enfants  

Minőségi viszonyok: a melléknév; egyezetése; a 
főnév neme  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 
petit, joli, une jolie robe,  
gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 
sale/propre, timide, gentil / antipathique, 
modeste / agressif, généreux / égoïste, blanc, 
facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 
long, court, , chaud / froid, cher / bon marché, 
vite,  
lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, 
premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, 
écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás: felszólító mód  
Módbeli segédigék: pouvoir, vouloir  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux  

Szövegösszetartó eszközök: névelők és nemük, 
részelő névelő, birtokos determináns, viszonyszók, 
határozószók  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, 
mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / 
elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, 
vous, eux, elles; en, y, on, quelqu’un, quelque 
chose, qui, que, où,  

 
  



10. évfolyam 
 
 
 
Óraszám: 108 óra/év 

  3 óra/ hét 
 
 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 
 

 

Témakör 
sorszáma 

Témakör Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 10 

2. Ember és társadalom 10 

3. A munka világa 10 

4. Környezetünk 10 

5. Az iskola 13 

6. Életmód 10 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 12 

8. Utazás, turizmus 13 

10. Gazdasági ismeretek 12 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 
ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 
stb.) 

és/vagy 
o Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 
megfelelően 

és/vagy 
o Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Javasolt témák a 10. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állo-
másai.  
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás.  
 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek 
Egyházi ünnepek és szövegek. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 
tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük.  
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok 

Környezetünk 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 
szórakozási lehetőségek. 
Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 
és a lakókörnyezetben, víz és energia- 
takarékosság, újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 
környék hagyományai, az én falum, az én 
városom. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág, az 
időjárás tényezői. 
 
Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. 
szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 
 
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
pályaorientáció és munka. 



Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (orvosnál). 
Életmód nálunk és a célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog 
stb.). 

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 
hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, a reklám és a 
popzene új szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 
példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- 
zene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, befogadás, értelmezés, 
különböző kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-
kedés, a kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 
megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 
szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  
Turisztikai célpontok. 

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. 

Tudomány és technika 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban 
és a munkában. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; fizika: tudománytörténeti 
jelentőségű felfedezések, találmányok. 
 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 



informatikai eszközöket alkalmazó média 
megismerése, az elterjedt infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és kockázatainak 
megismerése, a netikett alapjainak 
megismerése, élőszóval kísért bemutatók és 
felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Zsebpénz. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 
ismeretek. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 
zsebpénz. 

 
 

Javasolt fogalomkörök a 10. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése être / il y a közti különbség  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / 

plus)  
se passer, se trouver, exister  

Cselekvések: visszaható igék; passé composé / 
imparfait; futur; személytelen szerkezetek  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons dans 
les Alpes, il se lave, j’ai parlé, je suis allé(e), il 
pleuvait  

Birtoklás kifejezése az avoir ige passé composéban 
/imparfait-ben, ill. futur-ben  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) 
à moi; je n’ai pas de la chance; Ils ont eu un 
problème; J’avais un oiseau, tu auras un livre,  

Térbeli viszonyok: helyhatározózók  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout 
droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, en 
face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un 
côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 
quelque part, au bout (de), d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok – időhatározók  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 
hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant / 
après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, 
cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 
longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 
depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 
d’abord, puis, enfin, ), autrefois quand, avant, 
déjà, (pas) encore, ne… plus, ne…jamais, 
toujours, pas toujours, toujours pas  

Mennyiségi viszonyok  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas 
de, gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, 
plus, moins, environ, à peu près, il fera X degré  

Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-, ill. 
felsőfok;  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 
petit, joli, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 
sale/propre, timide, gentil / antipathique, 
modeste / agressif, généreux / égoïste, blanc, 
facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 
long, court, en bois / coton / lain / papier / 



plastique, en forme de, rond, rectangulaire, 
chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est 
plus belle que son amie, Jean est moins gentil 
que Paul; ; Elle parle aussi bien l’anglais que 
l’allemand; il est rapide comme l’éclair  
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / 
mauvais, meilleur, premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, 
écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás devoir, falloir  ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois 
rentrer; il faut le faire; n’ayant plus de travail, il 
rentre; il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök mutató névmások; 
határozatlan névmások  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, 
mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / 
elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, 
vous, eux, elles; en, y, on, quelqu’un, quelque 
chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, 
celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand 
même, car, ; tout-e; comme, pour, puisque, si, 
ainsi, cependant, même si, en effet, malgré  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
két évfolyamos 
ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és 
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és 
ezeket megválaszolni. 
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 
röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, 
szerkezetekkel.  
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű 
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

 
  



11–12. évfolyam 
 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A francia nyelv jellegéből adódóan a 
nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére 
a tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 
tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 
meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan 
valósíthatók meg a francia nyelv oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és 
hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a 
szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére 
olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló 
fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész 
életükön át. 

A francia nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 
az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. évfolyamon – különösen 
emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget kell 
biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, 
és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt 
értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot 
szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

Növeli a motivációt, 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, például a feldolgozott témák megfelelő 
kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 
 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, 
amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 
előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 
személyes dolgokról van szó; 
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének 
megértése; 
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 
alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 



Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 
munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid 
hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 
információk megértése. 
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 
segítségével. 
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 
használata esetén. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). 
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének 
megértése. 
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 
normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 
szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 
támogatására. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 
riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 
vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 
feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 
begyakorolt beszédfordulatokkal; 
részvétel rövid beszélgetésekben; 
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 
megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 
beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 



Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 
szállás, étkezés, vásárlás, bank). 
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 
szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 
egyetértés és egyet nem értés) 
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 
lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 
összekapcsolására. 
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 
hiányában. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 
beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  
megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 
alkalmazása. 

 
  



A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 
témákról, felkészülés után. 
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, 
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 
plakát). 
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 
szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 
egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 
tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 
mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 
e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 
szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi 
kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 
étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 



hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, 
ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 
egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 
témákról; 
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű 
interakciókban; 
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 
írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 
állandósult kifejezések használatával. 
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például 
internetes fórumon, blogban). 
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy 
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 
megszólítás, elköszönés). 
Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 
jelenet írása, illetve átírása). 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy 
internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 
mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 



11. évfolyam 
 
 
 
Óraszám: 108 óra/év 

  3 óra/ hét 
 
 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 
 

 

Témakör 
sorszáma 

Témakör Óraszám 

1. Ember és társadalom 15 

3. Környezetünk 15 

4. Az iskola 8 

5. A munka világa 15 

6. Életmód 15 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 

8. Utazás, turizmus 15 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 
ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 
stb.) 

és/vagy 
o Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 
megfelelően 

és/vagy 
o Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

10 

 
 
 

 
 

Javasolt témák a 11. évfolyamokra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állo-
másai.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás.  
. 



Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Egyházi ünnepek és szövegek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 
tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük.  
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok  

Környezetünk 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 
szórakozási lehetőségek. 
Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 
és a lakókörnyezetben, víz és energia- 
takarékosság, újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 
környék hagyományai, az én falum, az én 
városom. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág, az 
időjárás tényezői. 
 
Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 
 
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció 
és munka. 

Életmód 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog 
stb.). 

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 
hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 
új szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 
példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 
késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 
kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-
kedés, a kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 
szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  
Turisztikai célpontok. 

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. 

Tudomány és technika 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi 
életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban 
és a munkában. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; fizika: tudománytörténeti 
jelentőségű felfedezések, találmányok. 
 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 
informatikai eszközöket alkalmazó média 
megismerése, az elterjedt infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és kockázatainak 
megismerése, a netikett alapjainak 
megismerése, élőszóval kísért bemutatók és 
felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 
zsebpénz. 

 



 

Javasolt fogalomkörök a 11. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / 

plus)  
se passer, se trouver, exister  

Cselekvések szenvedő szerkezet, feltételes jelen; 
l’accord du participe passé; függő beszéd (jelen), 
műveltető  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans 
les Alpes  
si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, 
les vacances sont commencées, le travail est 
terminé ; n’ayant plus de travail, il rentre  
il écoute de la musique en travaillant, , il dit 
qu'il est malade  

Birtoklás kifejezése – a birtokos névmások  (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est 
(pas) à moi; ; je n’ai pas de la chance; Ils ont eu 
un problème; J’avais un oiseau, tu auras un 
livre, c’est le mien  

Térbeli viszonyok  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout 
droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, en 
face, pas loin, tout près, partout, autour de, 
d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord 
de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au 
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, 
vers, au nord, dans l'ouest, d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok:  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 
hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant 
/ après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce 
matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, 
pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce 
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, 
toujours, d’habitude, une fois(par), autrefois, 
d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant 
que, en même temps que de temps en temps, l 
plupart du temps, tout à l’heure, une semaine 
sur deux  

Mennyiségi viszonyok:  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), 
pas de, gramme, kilo, bouteille, paquet, 
tranche, plus, moins,  
une douzaine, environ, à peu près, il fera X 
degré  

Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-, ill. felsőfok;  
A határozószók képzése;  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 
petit, joli, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 
sale/propre, timide, gentil / antipathique, 
modeste / agressif, généreux / égoïste, blanc, 
facile / difficile, ennuyeux / intéressant, 
interdit, long, court, en bois / coton / laine / 
papier / plastique, en forme de, rond, 
rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, 
vite, Marie est plus belle que son amie; Jean est 
moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien 



l’anglais que l’allemand. ; il est rapide comme 
l’éclair de plus en plus; Plus…, plus…  
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / 
mauvais, meilleur, premier  

Esetviszonyok:  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde 
pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à 
eux; je lui en donne; il nous y emmène  

Modalitás–impératif: être, avoir subjonctif; jelen 
feltételes; gérondif; a műveltető  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut 
que tu boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu 
pourrais, sois immobile, n’aie pas peur  
fais venir un médecin, les vacances sont 
commencées,  
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il 
rentre  
il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök, határozatlan névmások, 
vonatkozó névmások  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, 
ma, mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, 
il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, 
nous, vous, eux, elles; en, y, on, quelqu’un, 
quelque chose, qui, que, où, dont, : tout-e, 
même celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, 
alors, non plus, quand même, car, comme, 
pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en 
effet, malgré que, bien que : lequel, etc.; qui / 
que, où, sans  

 



12. évfolyam 
 
 
 
Óraszám: 96 óra/év 

3 óra/ hét 
 
 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 
 

 

Témakör 
sorszáma 

Témakör Óraszám 

1. Ember és társadalom 10 

2. Az iskola 12 

3. Tudomány és technika 17 

4. Környezetünk 14 

5. A munka világa  10 

6. Életmód  11 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás  11 

8. Gazdasági ismeretek 8 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 
ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 
stb.) 

és/vagy 
o Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 
megfelelően 

és/vagy 
o Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Javasolt témák a 12. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állo-
másai.  
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás.  
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Egyházi ünnepek és szövegek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 
tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük.  
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok  

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 
lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 
szórakozási lehetőségek. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 
Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 
és a lakókörnyezetben, víz és energia- 
takarékosság, újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 
környék hagyományai, az én falum, az én 
városom. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág, az 
időjárás tényezői. 
 
Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 
például. szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 
munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 
 
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek. 



A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  
Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció 
és munka. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (orvosnál). 
Életmód nálunk és a célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog 
stb.). 

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 
hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 
új szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 
példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 
késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 
kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-
kedés, a kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 
megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 
szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  
Turisztikai célpontok. 

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. 



Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi 
életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban 
és a munkában. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; fizika: tudománytörténeti 
jelentőségű felfedezések, találmányok. 
 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 
informatikai eszközöket alkalmazó média 
megismerése, az elterjedt infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és kockázatainak 
megismerése, a netikett alapjainak 
megismerése, élőszóval kísért bemutatók és 
felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 
Zsebpénz. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 
zsebpénz. 

 
 

Javasolt fogalomkörök a 12. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / 

plus)  
se passer, se trouver, exister  

Cselekvések : plus-que parfait, subjonctif, függő 
beszéd; feltételes múlt  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les 
Alpes  
si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais 
venu,  
fais venir un médecin, les vacances sont 
commencées,  
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il 
rentre  
il écoute de la musique en travaillant, merci de 
m’avoir appelé, il a dit qu'il était malade, que 
Gauguin était né en Bretagne, que l'été prochain 
son ami viendrait le voir  
je lui dirai quand il sera arrivé  

Birtoklás kifejezése  (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à 
moi  
c’est le mien  

Térbeli viszonyok:  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout 
droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, en 
face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un 
côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 
quelque part, au bout (de), au fond (de), au 
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, 
vers, au nord, dans l'ouest, d’où? de l’école au-



dessous de; au dessus de; par dessous; par-
dessus  

Időbeli viszonyok  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 
hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant / 
après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, 
cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 
longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 
depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 
d’habitude, une fois(par), autrefois, d’abord, puis, 
enfin, quand, avant / pendant que, en même 
temps que, jusqu'à ce que, il a dit qu'il était 
malade, que Gauguin était né en Bretagne, que 
l'été prochain son ami viendrait le voir : tantôt… 
tantôt,  
je lui dirai quand il sera arrivé  

Mennyiségi viszonyok  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas 
de, gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, 
moins,  
une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré  

Minőségi viszonyok  quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 
petit, joli, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 
sale/propre, timide, gentil / antipathique, 
modeste / agressif, généreux / égoïste, blanc, 
facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 
long, court, en bois / coton / laine / papier / 
plastique, en forme de, rond, rectangulaire, 
chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est 
plus belle que son amie; Jean est moins gentil que 
Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que l’allemand. 
; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; 
Plus…, plus…  
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / 
mauvais, meilleur, premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, 
écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás subjonctif, feltételes múlt, participe 
présent  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut 
que tu boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu 
pourrais,  
si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, 
les vacances sont commencées,  
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il 
rentre  
il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök –ok- és következmény 
kifejezése  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, 
mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / 
elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, 
vous, eux, elles; en, y, on, quelqu’un, quelque 
chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, 
et, mais, donc, alors, non plus, quand même, car, 
comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, 



même si, en effet, malgré que, bien que: or, 
d’ailleurs;  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

A2 szintű nyelvtudás.  
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány 
konkrét információt. 
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 
gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 
szókincs segítségével.  
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő 
témákról minta alapján. 

 



Függelék 
 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák a kommunikációs 
eszközöket valamint a hozzájuk tartozó francia nyelvi példákat. 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  
megszólítás  s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous êtes bien le nouveau 

professeur d'anglais? monsieur je crois que nous nous 
connaissons  

köszönés, elköszönés  salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à demain,  
à mardi, à ce soir, à bientôt, à plus tard, à tout à l’heure,  
à un de ces jours  

bemutatás, bemutatkozás  c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de 
vous présenter, tu connais sans doute déjà,  
moi, je m’appelle, je suis le frère de, je suis la personne qui a 
téléphoné ce matin, enchanté monsieur  

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés  c'est Marie-Jeanne à l'appareil  
au revoir, monsieur, alors à la prochaine fois  

szóbeli üdvözletküldés  transmets mes meilleures salutations / meilleurs souvenirs à  

személyes levélben megszólítás és 
elbúcsúzás  

cher Jean-Marc, chère Michèle  
bisous, grosses bises, à bientôt, je t’embrasse bien fort  

hivatalos levélben megszólítás és elbúcsúzás  Monsieur, / Madame,  
veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes 
sentiments distingués  

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás  ça va? vous allez bien? ça va mieux? qu'est-ce qui ne va pas? ça 
va (merveilleusement) bien / pas trop mal, je suis en pleine 
forme, ça pourrait aller mieux, ça ne va pas du tout, merci  

engedélykérés és arra reagálás  je peux? tu me permets / vous me permettez de,  
bien sûr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez  
fais comme chez toi, ne vous gênez pas, je suis désolé, c'est 
impossible  

köszönet és arra reagálás  merci beaucoup / infiniment, je vous remercie, madame,  
il n’y a pas de quoi, avec plaisir, je vous / t’en prie  

bocsánatkérés és arra reagálás  pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  
je suis vraiment navré,  
ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  
je vous / t’en prie, n'en parlons plus, ne vous en faites pas  

gratuláció, jó kívánságok és arra reagálás  joyeux anniversaire, joyeuses fêtes de, bonne chance / soirée, 
bon voyage, passer de bonnes vacances, je te / vous félicite, 
toutes mes félicitations les plus sincères, merci beaucoup de 
tes / vos vœux, je te / vous remercie de, tu es / vous êtes gentil  

együttérzés és arra reagálás  je suis de tout cœur avec vous, nous partageons votre douleur  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  
rokonszenv, ellenszenv  j'ai rarement vu quelqu’un aussi désagréable,  

il est vraiment antipathique  

hála  je vous suis très reconnaissant  

sajnálkozás  je regrette, je suis vraiment désolé, je suis plus que navré  

öröm  je suis ravi, quel plaisir / quelle joie!  

elégedettség, elégedetlenség  content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, 
aller bien/mal  

csodálkozás  tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise, pour une 
surprise c’est une surprise  

remény  j'espère, tu y crois? rien n'est perdu  



félelem  je suis très inquiet, j'ai peur, je crains  

bánat  je suis (très) triste / désespéré / abattu  

bosszúság  mais enfin, ça alors, zut alors, mince  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  
véleménykérés és arra reagálás  tu aimes? tu veux? tu trouves ça? ça te plait? à ton avis?  

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé? quelle est 
votre position? super, pas mal, pas trop intéressant, à mon 
avis, je pense que, c'était bien, mon opinion, c'est que  

valaki igazának az elismerése, nem 
elismerése  

tu as raison, c'est justement / exactement ça,  
tu as tort, tu te trompes  

egyetértés, egyet nem értés  oui, d’accord, bien sûr, excellente idée, comme tu veux, je suis 
de ton avis, c'est exactement ce que je pense,  
(mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question  

érdeklődés, érdektelenség  qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, je suis curieux de savoir,  
ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problème, ça ne 
présente aucun intérêt  

tetszés, nem tetszés  j'aime beaucoup / un peu / pas du tout, j’adore / je déteste,  
je préfère, c’est bien, c’est génial, magnifique, il est sans intérêt 
ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas vraiment  

dicséret, kritika, szemrehányás  bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est 
pas trop réussi, tu aurais pu faire mieux, mais c'est scandaleux  

ellenvetés, ellenvetés visszautasítása  par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, or  
tout de même, surtout pas  

akarat, kívánság  je veux absolument, je refuse de, j'attache beaucoup, je tiens à, 
d'importance à, je voudrais bien que, j’aimerais, je souhaite, je 
serais content si, faites-moi le plaisir de, j'apprécierais que  

képesség, lehetőség  on peut, je suis capable de, il a toutes les qualités pour,  
il est possible, c'est faisable  

szükségesség, kötelezettség  vous devez, il faut absolument,  
il est indispensable, je me sens obligé  

ígéret  c'est promis, je te / vous promets, je m'engage à  

érdeklődés értékítélet, preferencia, 
érdeklődési kör iránt  

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction à cela?  
lequel vous voulez? qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie?  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  
dolgok, személyek megnevezése  voilà, qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

à quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il 
(ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher, c'est 
quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, ça sert à, c'est quelque 
chose de, c'est quelqu'un de 

események leírása  cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était, 
tu n'as jamais vu quelque chose de semblable  

információkérés, információadás  où est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  
tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  
qu’on va sortir? ce soir, pour aller à? je voudrais savoir si,  
dis-moi / dites-moi comment? c’est simple, tu vas / vous allez  

igenlő vagy nemleges válasz  oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet, pas tout à fait, pas 
du tout, aucun problème, cela n'est pas possible, c'est entendu, 
je ne peux pas vous dire cela  

válasz elutasítása  je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me 
convient pas, je n'en ai pas la moindre idée  

tudás, nem tudás  je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire  



bizonyosság, bizonytalanság  certainement, sûrement, sans (aucune) doute, ça me parait 
évident, peut-être, ça se peut, ça m'étonnerait, ce n'est pas si 
sûr que ça, je doute que cela soit vrai, rien ne le prouve  

ismerés, nem ismerés  je vois, je n'y vois pas trop clair, je ne sais pas de quoi tu parles, 
je ne vois pas ce que vous voulez dire  

emlékezés, nem emlékezés  je me rappelle, ça me fait penser  

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  
kérés  je voudrais, s'il te / vous plaît  

tiltás, felszólítás  il est interdit, défense de fumer, ne pas déranger,  
(ne) fais / faites (pas), veuillez patienter s.v.p, prière de ne pas 
faire du bruit, respectez les lieux  

segítségkérés és arra reagálás  peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous, je suis 
entièrement a ta disposition  

javaslat és arra reagálás  j’ai une idée, pouvez- vous, voulez-vous, que diriez-vous de, 
c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)  

kínálás és arra reagálás  tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  
tu es/vous êtes gentil, mais je n’ai plus faim  

meghívás és arra reagálás  tu viens? ça te dit? accepteriez-vous de? si nous faisions 
quelque chose ce soir?  
volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas  

reklamálás  c'est scandaleux, inacceptable, c'est inadmissible  

tanácskérés, tanácsadás  tu devrais peut-être, à ta / votre place, je  

segítség felajánlása és arra reagálás  je peux t’aider, puis-je vous être utile? puis-je faire qch pour 
vous? vous êtes vraiment aimable, merci monsieur  

ajánlat és arra reagálás  je te propose de, veux-tu que je...merci, je suis très touché  

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
visszakérdezés, ismétléskérés  c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter  

nem értés  je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris  

betűzés kérése, betűzés  comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile  

felkérés lassabb, hangosabb beszédre  parlez un peu plus lentement s.v.p.,  
un peu plus haut s.v.p.  

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, 
félbeszakítás  

écoute ça, figure-toi, selon moi, à ce propos, j'ajouterais, si 
vous voulez mon avis, excusez-moi de vous interrompre  

megerősítés  c'est celui qui? c'est tout? tu n'en veux vraiment pas?  
c'est bien ça? est-ce bien cela dont vous parlez?  
est-ce que j'ai bien compris?  

körülírás  je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose  

példa megnevezése  tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple,  
c'est le cas de  

témaváltás  d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? si on 
parlait d'autres choses, j'aimerais que l'on discute sur  

  



3. Kifutó Szakközépiskolai képzések 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 
(a továbbiakban: 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, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak 
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve 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 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, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék 
és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának 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 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 hogy újabb nyelveket sajátítsanak el. 



A szakközépiskolákban a fentieknek megfelelő általános nyelvoktatáson túl érdemes 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a tanulók képzési irányuknak és nyelvi szintjüknek megfelelő 
szakmai tartalmakkal is megismerkedhessenek a célnyelven. A szakmai nyelv integrálása - akár 
már a kezdetektől - erősítheti a tanulók motivációját, és hozzájárulhat ahhoz, hogy 
nyelvtudásuk és szaktudásuk kölcsönösen erősítse egymást, így sikeresebbé váljanak a 
pályafutásuk során. 

A Nat bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 
Nat-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. 
A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A 
Nat által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a 
következők: 

 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 
8. évfolyam, 

minimumszint 
12. évfolyam, 
minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 
nyelv 

– – A2 

 
Az elérendő célokat és nyelvi szinteket a kerettanterv kétéves képzési szakaszokra bontva 
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 
ölel fel. 
 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 
nyelv 

KER-szintben 
nem 
megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 
idegen 
nyelv 

- - - A1 A2 

 
Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az 
összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák 
azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve 
kerültek be a kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Nat-
ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, a szövegértelmezés, a szóbeli és 
írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, 
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 



hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 
fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 
nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 
interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási 
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 
megteremtésére is. A szakközépiskolák esetében az önálló nyelvtanulóvá válásban is segíthet 
a szakmai nyelvi tartalmak integrálása. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási 
folyamatba. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert 
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 
különíthetők el egymástól, a hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben 
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, és ebben találhatók a más 
tantárgyakkal való kapcsolódási pontok. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító 
tanárokkal való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a 
nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű 
összekapcsolására. 

A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült, melyet a középiskolák 
általános képzésének sokfélesége indokol (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az 
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény 
helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést 
tartalmaz a célnyelvi kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák 
fejlesztését. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az idegen nyelvek tanulásának 
célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv birtokába jussunk, így az is fontos feladat, hogy 
tanulmányaik során a célnyelvi országok mellett más kultúrákat is megismerjenek és 
elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni, 
amelyekben a kommunikációs partnernek sem anyanyelve a célnyelv. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára 
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés 
tartalma elnevezésű cella olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott 
nyelvi fejlesztés megvalósítható, így ezek követelményként is felfoghatók. A nyelvtanulási és 
nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. 
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és 
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz 
végére előírt KER-szinthez.  



9–10. évfolyam 
 

Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb 
kulcskompetencia és a Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam 
végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen 
nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek.A 
különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök 
táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Jó, ha a helyi idegen nyelvi tanterv kitér a 
szakközépiskola képzési irányának megfelelő tartalmakban rejlő kapcsolódási pontokra is. 
Ebben a képzési szakaszban a Nat fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és 
környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a 
tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben 
és a tanulásban, később, a szakmai pályafutás során, az eligazodásban és a boldogulásban. 

A Nat alapján a középiskolában biztosítani kell, hogy a tanulók folytathassák általános 
iskolában megkezdett nyelvi tanulmányaikat. Az új iskolába sok helyről érkező tanulók tudása 
azonban minden bizonnyal heterogén. Így - bár a középiskolai kerettanterv az 5–8. osztály 
kerettantervére épül - szükség van egy nyelvi szintfelmérésen alapuló szintre hozó szakasz 
beépítésére is. 

A szakközépiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai 
hatfokú skála második és harmadik szintje közé, azaz egy A2-B1 közötti tudásszintre. Ez 
biztosítja, hogy megfelelő fejlődés valósuljon meg az általános iskolai tanulmányok után eltelt 
két év alatt, ugyanakkor lehetőséget ad a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség 
szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembe vételére. Megfelelő 
alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a középiskolai 
tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. Szakközépiskolában a tanulóknak egy 
idegen nyelvet kell tanulniuk, de megfelelő feltételek mellett be lehet vezetni a második 
idegen nyelv oktatását is2. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 
érdeklő tartalmak, tárgyak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 
technológiák használatára. A szakközépiskolákban érdemes lehetőséget biztosítani arra, hogy 
a tanulók idegen nyelven is ismerkedjenek az intézmény profiljának megfelelő szakmai 
tartalommal. Ennek két alapvető módja lehet: vagy a nyelvi órákon dolgoznak fel egyszerű 
szakmai tartalmakat, vagy a szakmai órákon jelenik meg a célnyelv. A nyelvórákon a 
szakiránynak megfelelő egyszerű szakmai tartalmak megjelenhetnek például a felhasznált 
szövegekben, a szókincs fejlesztésében és a témakörök feldolgozása során, valamint egyes 
kommunikációs helyzetek is adaptálhatók szakmai szituációkra. Mind a nyelvtanár, mind a 
szakmai tanárok segíthetnek abban, hogy az érdeklődő tanulók megtalálják a tanult 
szakiránnyal kapcsolatos, nyelvi szintjüknek megfelelő tartalmakat, forrásokat. Tudatosítani 
kell a nyelvórai és az iskolán kívüli általános és szaknyelvi jellegű 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 

                                                           
2 A második idegen nyelv tanítása helyi tantervének kidolgozásához az iskolák felhasználhatják a gimnáziumok 

számára készült második idegen nyelvi kerettantervet.  



formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a 
tanulók számára is átlátható értékelés. A választott szakma idegen nyelvi feldolgozása minden 
nyelvi szinten lehetséges. Az új, a szakmában közvetlenül használható nyelvi tartalom is 
vonzóbbá teheti a tanulók számára a nyelvtanulást. 

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 
bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó. 
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a 
számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról;  
képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan 
megfogalmazott érveit két beszélő esetén; 
képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott 
hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó 
témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 
vagy előadás főbb pontjainak megértése. 
Egyszerű műszaki információk megértése. 
Részletes, összetett útbaigazítás követése. 
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 
Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű hangfelvételek 
lényegének megértése. 
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 
felismerése. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 
kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 
szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés magyarázat kérése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is 
Közlemények, beszámolók, párbeszédek, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a 
televízióban és a rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 
témákról.  
Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol 
kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében 
spontán módon boldogulni; 



képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit 
kifejezni érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban; 
ismeri a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és egyre 
kevesebb zökkenővel alkalmazza ezeket; 
stílusában, regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a 
kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését 
vagy magyarázatát kérve. 
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 
meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 
csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam stb.). 
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 
véleménycsere.  
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 
beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is  
(pl. boltban, postán, bankban).  
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése - időnként segítség 
igénybevételével. 
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 
bevonása, a beszélgetés lezárása. 
A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 
megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 
nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 
A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 
Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is 
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 
utasítások, interjúk, viták. 

 
 



Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 
emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek 
megfelelő témakörökben kifejezze magát; 
tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni; 
képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és 
szükség szerinti módosítására; 
képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő 
pontossággal kifejtse. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 
gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 
többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 
Történet elmondása. 
Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 
Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 
helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 
Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 
alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is 
Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érvelés, előadás, prezentáció (önállóan 
vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, 
rapszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 
szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 
ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 
kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett 
szövegeket; 
képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

A fejlesztés tartalma 



Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 
kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 
szövegekben. 
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 
írt érvelő szövegekben. 
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés során. 
A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 
kikövetkeztetése. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 
szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 
amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és 
konkrét információkra vonatkoznak. 
Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal 
összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. 
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 
alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni 
ismert, hétköznapi témákról; 
tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről; 
képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 
tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, 
illetve saját ötletről; 
minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 
szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető 
stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról rövid, különálló 
elemek lineáris összekapcsolásával. 
Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  
Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 



Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak).  
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 
Életrajz írása. 
Lényegre koncentráló leírás készítése. 
Tényszerű információk összefoglalása. 
Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 
készítése. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-
mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 
szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 
jelenet, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 
képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 
nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, illetve 
tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 
tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, 
foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 
jellemzések; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, 
paródiák. 

 
 

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Etika:  
önismeret, ember az 
időben – gyermekkor, 
ifjúság, felnőttkor 
öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Etika:  
társas kapcsolatok, 
előítélet, tolerancia, 
bizalom, együttérzés; 



Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. 
fogyatékkal élők). 
Konfliktusok és kezelésük. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

fogyatékkal élők, 
szegények és gazdagok. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, 
bevétel, megtakarítás, 
hitel, rezsi, zsebpénz. 
 
Földrajz:  
biotermékek. 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 
bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 
környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 
Időjárás, éghajlat. 
Globális kihívások. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; hon- és 
népismeret:  
lakóhely és környék 
hagyományai, az én 
falum, az én városom. 
 
Biológia-egészségtan: 
élőhely, életközösség, 
védett természeti 
érték, változatos 
élővilág.  
 
Földrajz: 
településtípusok; 
globális problémák, 
fenntarthatóság, 
környezettudatosság, 
életminőségek 
különbségei, pl. az 
éhezés és a szegénység 
okai; a Föld mozgása, 
az időjárás tényezői, a 
Föld szépsége, 
egyedisége. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 
tagozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 
munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a 
választott szakmában. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; társadalmi, 
állampolgári ismeretek: 
a tudás fogalmának 
átalakulása, a tanulás 
technikái, élethosszig 
tartó tanulás. 



Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

 
Informatika:  
digitális tudásbázisok, 
könyvtári információs 
rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 
kötelességek. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak:  
a tárgyak jellegének 
megfelelően. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 
gyógymódok). 
Életmód nálunk és a célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Biológia-egészségtan: 
testrészek, egészséges 
életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal 
élők, 
betegségmegelőzés, 
elsősegély. 
 
Testnevelés és sport:  
a rendszeres testedzés 
hatása a szervezetre. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz:  
más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom:  
rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, 
a reklám és a popzene 
új szóbeli költészete. 
 
Informatika:  
e-könyvek, 
médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: 
táncok, népi játékok, a 
sport és az olimpia 
története, példaképek 
szerepe, sportágak 
jellemzői. 
 



Ének-zene:  
népzene, klasszikus 
zene, pop zene. 
 
Dráma és tánc:  
a szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, 
befogadás, értelmezés, 
különböző kultúrák 
mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: 
művészi alkotások 
leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 
kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

Földrajz:  
a kulturális élet 
földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, 
egyes meghatározó 
jellegű országok 
turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; fizika: 
tudománytörténeti 
jelentőségű 
felfedezések, 
találmányok. 
 
Informatika: 
számítógépen keresztül 
való kapcsolattartás, 
információ keresése, az 
informatikai eszközöket 
alkalmazó média 
megismerése, az 
elterjedt 
infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és 
kockázatainak 
megismerése, a 
netikett alapjainak 
megismerése,  
élőszóval kísért 
bemutatók és 



felhasználható 
eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, 
bevétel, megtakarítás, 
hitel, rezsi, zsebpénz. 

 
 

A fejlesztés 
várt 
eredményei a 
ciklus végén 

B1 mínusz nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a számára 
rendszeresen előforduló, ismerős témákról. 
A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 
véleményt mond, érzelmeit kifejezi, stílusában alkalmazkodik a 
kommunikációs helyzethez. 
A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 
közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi 
pontossággal fejti ki. 
Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 
törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános 
vagy részinformációkat.  
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 
kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 
 

11–12. évfolyam 

 

Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden 
egyéb kulcskompetencia és a Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 
szakközépiskolai 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 szakközépiskolai évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok 
segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a Nat-
ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a 
nyelvtanítás során. Emellett a helyi idegen nyelvi tantervnek célszerű kitérnie a 
szakközépiskola képzési irányának megfelelő tartalmakban rejlő kapcsolódási pontokra. Ennek 
megvalósítását segíti, ha a nyelvtanárok élő kapcsolatot alakítanak ki a szakmai tanárokkal. 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 általános és szakmai nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további 
tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

Egy idegen nyelvből a szakközépiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. évfolyamon 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 
követelményeit, elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi 
során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; 
illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 
érdeklő tantárgyi és szakmai tartalmak célnyelvi feldolgozására. A szakközépiskolákban 
tudatosítani kell a tanulókban azt, hogy a nyelvismeret segít választott képzési irányuk, 
szakmájuk jobb megismerésében. A nyelvórák, illetve a szakmai tárgyak keretein belül 
érdemes lehetőséget biztosítani arra, hogy a tanulók megtalálják a szakmai érdeklődésüknek 
megfelelő célnyelvi tartalmakat az iskolában és azon túl is. Ezeken az évfolyamokon már 
összetettebben, magasabb szinten dolgozható fel idegen nyelven a választott képzési irány 
szakmai tartalma. Ez a közvetlenül használható nyelvi tartalom vonzóbbá teheti a nyelvtudás 
fejlesztését és a nyelvtanulás folytatását az iskola befejezése után is. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő 
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 
döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 
kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal.  
 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet 
a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 
Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 
vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról, 
képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan 
megfogalmazott érveit több beszélő esetén is, 
képes megérteni fontos információkat azokban a rádió- és 
tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, 
illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek, 
képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 
általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 
esetén. 
A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, 
amennyiben a beszéd világos és kiejtése ismerős. Mindennapi társalgásban a világos beszéd 
követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 



Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 
Telefonbeszélgetésben a lényeges információk megértése. 
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 
megértése. 
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 
az események közvetítik. 
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 
előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat 
jelentésének kikövetkeztetése. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is 
Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, 
viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és 
rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a 
mindennapi élet legtöbb helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe 
tartozó témákról; boldogul a leggyakoribb kommunikációs 
helyzetekben. 
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 
kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 
helyzetében is önállóan boldogulni, 
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni 
érdeklődési körébe tartozó és általános témákról is, 
ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 
forgatókönyveket, 
stílusában, regiszterhasználatában tud alkalmazkodni a 
kommunikációs helyzethez, 
az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben 
és kommunikációs helyzetekben képes kommunikáció 
kezdeményezésére, viszonylag zökkenőmentes fenntartására és 
lezárására vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 
aggodalom, öröm. 
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 
összehasonlítása. 
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 
információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 



Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban (például zene, film, 
könyvek).  
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Utazások során felmerülő feladatok (például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 
hatóságokkal külföldi látogatás során). 
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 
reklamáció. 
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 
megadása orvosnál). 
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 
bevonása, beszélgetés lezárása. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 
megfelelőik semleges stílusban való használatával. 
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is 
Társalgások, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben 
be tudja mutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, 
tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos 
önkifejezésre, 
tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának 
tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség 
szerinti módosítására, 
képes egy gondolat vagy probléma lényegét pontosan kifejteni, 
képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 
témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 



megnyilatkozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) vizuális 
és verbális segédanyagok alapján.  

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 
összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 
lineáris összekapcsolásával. 
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 
megfogalmazása. 
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 
begyakorolt helyzetekben. 
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 
Önellenőrzés és az önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is 
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 
érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 
bemutatása, versek, rapszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, az 
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő 
gondolatait. 
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő 
stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek 
jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, 
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket, 
képes ilyen szövegekben a gondolatmenetet megérteni,  
követi az írott véleményt, érvelést, legyen képes ezekből a 
lényeges részinformációkat kiszűrni, 
képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos 
általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven írott 
szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 



A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 
sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 
során. 
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 
illetve több szövegből. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 
során. 
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 
szövegösszefüggés alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 
szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 
fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről. 
Írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve 
saját ötleteiről. 
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert 
műfajok főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 
követésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról, 
tud eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és 
véleményéről írásban beszámolni, valamint tudja véleményét 
alátámasztani, 
képes hatékony írásbeli interakciót folytatni, 
tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez 
tartozó szövegből, illetve saját ötleteiről, 



képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 
létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek 
alkalmazásával; 
jártasságot szerez a középszintű érettségi íráskészséget mérő 
feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt 
kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak). 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 
való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben 
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 
helyesírási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, 
paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű információt 
nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, illetve 
tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 
tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, 
foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 
jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapek, 
rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 



Ajánlott témakörök  
 
A 9-12. évfolyamokra az egységes témakörlista a 9-10. évfolyam végén található. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 
szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 
érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa 
megfelelő. 
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 
részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 
köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 
szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és 
stílusjegyek. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és 
követelményeinek. 

  



ANGOL NYELV 
 

(első idegen nyelv) 
 

9. évfolyam 

 
Évi óraszám: 108 
 
 

Témakörök Óraszámok 

11. Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

17 

12. Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

24 

13. Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Időjárás, éghajlat. 

15 

14. Iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

1 

15. A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

12 

16. Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

12 

17. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

18 



18. Utazás, turizmus 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

5 

19. Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

2 

20. Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

2 

Összesen: 108 

 
 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Bemutatkozás, rövid 
jellemzés, ismerkedés, 
érdeklődés, 

Személyes névmások, létige ragozása, 
kérdőszavak, kérdő mondatok létigével, jelzői 
birtokos névmás, birtokos ’s, elöljárószavak, 
főnevek többes száma, angol ABC 

2. bemutatás, üdvözlés, 
megköszönés, elköszönés, 
elutasítás, bocsánatkérés, 
udvarias kérések, felajánlás, 
visszakérdezés, érzések 
kifejezése 

Egyszerű jelen idő (kérdő és tagadó mondat), 
személyes névmások tárgyesete, idő 
kifejezése, határozatlan névelő, egyszerű múlt 
idő, képesség kifejezése (can/can’t, 
could/couldn’t), összetett mondatok – 
kötőszavak, -ed/-ing végződésű melléknevek 

3. Lakás bemutatása, környezet 
bemutatása, vidéki és városi 
élet egyszerű 
összehasonlítása, kedvenc 
évszak rövid jellemzése, 
lakásbérlés 

Szóösszetételek, there is/there are szerkezet, 
elöljárószavak, some/any/a lot of, mutató 
névmások, kötőszavak, összetett főnevek 

4. Bemutatkozás, iskola rövid 
bemutatása 

Egyszerű jelen idő 

5. Foglalkozások bemutatása, 
érdeklődés, munkahelyek, 
jelentkezés diákmunkára 

Egyszerű jelen idő (E/3 ragozás, kérdő és 
tagadó mondat) 

6. Napi rutintevékenységek, 
érdeklődés 

Egyszerű jelen idő (E/3 ragozás), kérdő és 
tagadó mondat, egyszerű múlt idő 

7. Szabadidős tevékenységek, 
érdeklődés, képességek, 
hírességek rövid jellemzése 

Egyszerű jelen idő, kérdőszavak, kérdő és 
tagadó mondat, can/can’t, could/couldn’t, 
egyszerű múlt idő (hagyományos és rendhagyó 
igék), kérdő és tagadó mondat 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

8. Híres helyek jellemzése a 
célországokban 

Egyszerű jelen idő, there is/there are szerkezet, 
elöljárószavak, some/any/a lot of, mutató 
névmások, számok, szóösszetételek 

9. Híres tudósok és tudományok 
megismerése 

Egyszerű múlt idő (hagyományos és rendhagyó 
igék), időhatározók 

10. Számok, árak kifejezése, 
érdeklődés, felháborodás, 
pénznemek,  

Számok és pénznemek írása és ejtése, főnevek 
többes száma, egyszerű jelen idő 

 
 
Javasolt tankönyv: 
 
Liz & John Soars: New Headway Fourth Edition Elementary tankönyv és munkafüzet 
 

Taneszközök: 
6. a fenti könyv és munkafüzet 
7. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
8. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
9. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
10. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 
 
A továbbhaladás feltételei 

 
Szövegértés: 
- Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket. 
- Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és 
beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témájára, tartalmára. 
- Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben elhangzó 
szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra 
támaszkodva. 
- Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, kiszűri a 
szövegekből az alapvető információkat.  
 
 
Beszédkézség: 
- A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, összefüggően 
beszél saját magáról és közvetlen környezetéről.  
- Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 
- A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ. 
 
 
 
Íráskézség: 
- A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról. 
Használja az írást a kommunikáció eszközeként egyszerű interakciókban. 
- Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban. 



10. évfolyam 

 
Évi óraszám: 144 
 
 
 

Témakörök Óraszámok 

14. Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

14 

15. Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

46 

16. Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Időjárás, éghajlat. 

15 

17. Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

20 

18. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

6 

19. Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

28 

20. Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

10 



Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

21. Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

5 

Összesen: 144 

 
 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Bemutatkozás, életút 
ismertetés, jövőbeli tervek, 
érdeklődés, családtagok 
jellemzése és 
összehasonlítása 

Egyszerű múlt idő, birtoklás (have got), 
jövőidejűség (going to), melléknév fokozás, 
összehasonlítás, kötőszavak 

2. Társalgás emlékekről, sztori 
mesélés, emberek külső 
jellemzése, tapasztalat-csere 

Egyszerű múlt idő, időhatározók, 
módhatározók, folyamatos jelen idő, 
„bárki/valaki/senki” kifejezése, have got, 
befejezett jelen idő (ever/never)  

3. Saját város/lakóhely 
bemutatása, a főváros 
bemutatása, város és vidék 
összehasonlítása, 
útbaigazítás, időjárás 
jellemzése, érdeklődés, 
tanácsadás és kérés 

Melléknév fokozás, összehasonlítás, irányok 
(elöljárószavak), there is/there are szerkezet, 
what…..like? típusú mondatok, shall és a let’s 
használata 

4. Mennyiségek kifejezése, 
bevásárlás, vásárlási lista 
készítése, étel/italrendelés, 
udvarias kérések, recept 
készítése, preferenciák  

Megszámolható/nem megszámolható 
főnevek, some/any/much/many/a lot of, 
like/would like 

5. Híres emberek jellemzése, 
interjú készítés 

Egyszerű múlt idő (kérdő és tagadó mondat) 

6. Véleménynyilvánítás, 
népszerű helyek jellemzése és 
összehasonlítása, célok 
megfogalmazása, tapasztalat-
csere, utazások előkészítése, 
udvarias kérések, 
jegyvásárlás, érdeklődés, 
köszönet, megszólítás, 
élménybeszámoló 

Melléknév fokozás, összehasonlítás, 
célhatározói mellékmondatok, befejezett jelen 
idő (ever/never, yet/just), jövőidejűség 
(folyamatos jelen idő) 

7. Rövid szöveg összefoglalása, 
project készítése adott 
tudományos témában 

Egyszerű múlt idő, egyszerű jelen idő, 
folyamatos jelen idő 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

8. Szolgáltatások megnevezése, 
használati tárgyak vásárlása, 
udvarias kérés, árak 
kifejezése,  

Egyszerű jelen idő, there is/there are szerkezet, 
elöljárószavak, like/would like, felszólító mód 

 
 

Javasolt tankönyv: 
 

Liz & John Soars: New Headway Fourth Edition Elementary tankönyv és munkafüzet 

 

Taneszközök: 
22. a fenti könyv és munkafüzet 
23. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
24. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
25. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
26. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 

 
A továbbhaladás feltételei 

 
Szövegértés: 
- A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat. 
- Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket. 
- Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és 
beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témájára, tartalmára.  
- Követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét. 
- Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben elhangzó 
szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra 
támaszkodva. 
- Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. 
- A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket.  
- Megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben. 
- Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, kiszűri a 
szövegekből az alapvető információkat.  
- A tanuló elvégez az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat.  
- Képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek megértéséhez, 
értelmezéséhez. 
- Növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról. 
- Fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt. 
 
 
Beszédkészség: 
- A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára ismert 
témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 



- Kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a hozzá intézett 
kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat. 
- A tanuló megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő használata útján. 
- Képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, 
illetve megértse beszédpartnerét.  
- Megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 
beszédtempóra. 
- A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, összefüggően 
beszél saját magáról és közvetlen környezetéről.  
- Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 
- A tanuló elmesél rövid, egyszerű történetet. Egyszerű állításokat, összehasonlítást, 
magyarázatot, indoklást fogalmaz meg. 
- A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ. 
- Lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, 
történéseket, és fejez ki ok-okozati összefüggéseket. 
- Képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 
- Beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 
 
 
Íráskészség: 
- A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról. 
Használja az írást a kommunikáció eszközeként egyszerű interakciókban. 
- Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban. 
- Kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert 
témákról. 
- Felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeit. 

  



11. évfolyam 

 
Évi óraszám: 144 
 
 
 

Témakörök Óraszámok 

10. Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

29 

11. Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

40 

12. Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Időjárás, éghajlat. 

1 

13. A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

2 

14. Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

23 

15. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

23 

16. Utazás, turizmus 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

11 

17. Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

13 



Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

18. Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

2 

Összesen: 144 

 
 
 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Tervek és remények 
Szókincs: igék a kedvtelés, 
tervek, vágyak kifejezésére 
Íráskészség: előadás készítése 
a jövőről 
Szándék és tervek a jövőre 
vonatkozóan 
Kétség, bizonyosság 
kifejezése 
Családi történet 
Életrajz olvasása és írása – 
szövegösszefüggés 
felismerése 
Visszakérdezés interakcióban 
– a partner figyelmének 
fenntartása 
Négy generáció egy családban 
Valódi lehetőségek – 
feltételek kifejezése 
Amikor befejezem az iskolát - 
tervek, lehetőségek 
Tanácsadás, figyelmeztetés, 
fenyegetés 
Álmok és vágyak kifejezése 
 

Igei alakok: I’d like to do, I enjoy doing  
Jövőidejűség: going to, will, Present 
Continuous 
Szövegösszetartó eszközök: az ugye- kérdés? 
Jelenidejűség: Present Perfect, rendhagyó 
igék, időhatározók: ever, never, since, for. 
Jelen- és múltidejűség összevetése: Present 
Perfect  és Past Simple 
Jelenidejűség: Present Perfect  
Continuous, összehasonlítása más igeidőkkel 
Logikai viszonyok: feltételesség – first 
conditional (if, will) 
Modalitás: might 
Feltételesség - second conditional (if, would) 

2. Beszélgetés a régi barátokról, 
emberek bemutatása szóban 
és írásban, mindennapi 
beszédhelyzetek, életvitel, 
foglalkozás, kedvelt 
tevékenység, család, 
személyes tárgyak, 
Kapcsolat a szomszédokkal, 
Húszévesek a 21. században, 
tárgyak, személyek jellemzése 

Igeidők ismétlése (jelen-, múlt- és 
jövőidejűség) 
Kérdőszavak, a who’s és whose 
összehasonlítása Jövőidejűség: going to, will, 
Present Continuous 
What … like?  
Minőségi viszonyok: a melléknév fokozása – 
középfok 
Jelenidejűség: Present Perfect, rendhagyó 
igék, időhatározók: ever, never, since, for. 
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– válaszolás a milyen 
kérdésre, 
Élő történelem – a múlt 
hatása a jelenre, 
Tapasztalataink – mit mióta 
csinálunk? Mit csináltunk már 
életünkben? 
Életszakaszok 
Jó hír, rossz hír – gratuláció, 
együttérzés kifejezése 

Jelen- és múltidejűség összevetése: Present 
Perfect  és Past Simple 
Jelenidejűség: Present Perfect  
Continuous, összehasonlítása más igeidőkkel 

3. Helyek összehasonlítása 
 

What … like?  
Minőségi viszonyok: a melléknév fokozása - 
középfok 

4. Kötelességek 
foglalkozáskörön belül 

Modalitás: have to, kötelezettség kifejezése  
 

5. Étkezési szokások 
Szókincs: ételnevek 
A hosszú élet titka 
Különleges éttermek – 
olvasott szöveg 
Szókincs: vásárlás, üzletek, 
miből mennyit? 
Éttermi kommunikáció – 
kínálás, kérés 
Fiúk és lányok 
összehasonlítása 
Mit kell tenni, hogy formában 
maradjunk? 
Tanácsadás – fiatalok 
problémái 
Fiús és lányos családok 
Orvosi rendelőben – panaszok 
és megoldások 
Érzelmek kifejezése 
különböző élethelyzetekben, 
felkiáltások 
A modern élet nehézségei, 
stressz 

Megszámlálhatóság, some, any, much, many, 
a liitle, a few, a lot of 
Szövegösszetartó eszközök – something, 
smeone, somewhere 
Szövegösszetartó eszközök – a névelők (a, an, 
the, no article) 
Részelő birtokos ( a piece of, a bottle of stb.) 
Jelenidejűség: Present Simple, Present 
Continuous, birtokviszony: have (got) 
Modalitás: have to, kötelezettség kifejezése  
Modalitás: should, must 

6. Kedvenc időtöltés – 
szabadidős tevékenységek 
Hírek, főcímek – 
szókincsbővítés 
Project – saját hír bemutatása 
Történet olvasása és 
elmesélése képek alapján  

Jelenidejűség gyakorlása különböző 
helyzetekben 
Mútidejűség – a Past Simple és a Past 
Continuous párhuzamos használata 
Határozószavak gyakorlása 
Múltidejűség – Past Perfect 
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Szókincsbővítés – 
határozószavak képzése, 
helyük a mondatban 
Hétvégi program 
megbeszélése 
Történet mesélése különböző 
műfajokban: mesék és fabulák 
Képes történetmesélés 
Kedvenc íróm 
könyvismertető vagy 
filmkritika írása 

Logikai viszonyok: kötőszavak - when, after, as 
soon as, so, because stb. 

7. Képeslap írása, melléknevek 
Múltban történt érdekes ese-
mények elmesélése 
Blogok olvasása 
Egy város bemutatása 
Saját város leírása 

Jelenidejűség: Present Simple, Present 
Continuous, birtokviszony: have (got) 
Múltidejűség: Past Simple, Past Continuous - 
rendhagyó igék, a két igeidő összehasonlítása 
Minőségi viszonyok: a melléknév fokozása – 
közép és  felsőfok, rendhagyó melléknevek, 
összehasonlító szerkezetek. 

8. A mobiltelefonok története  
Találmányok 
Mit csinálnak az emberek 
online? 
Öt első dolog az interneten 
szókapcsolatok (ige+főnév, 
határozószó+melléknév) 
A közösségi oldalak előnye és 
hátránya – érvelés írásban 
A világegyetem csodái 

Szenvedő szerkezet, a cselekvő és szenvedő 
szerkezet összehasonlítása 
Logikai viszonyok: szövegkohézió és 
koherencia 
Feltételes mód 
Jövőidejűség: will 

9. Betörés leírása, lopás 
bejelentése – szövegértés 

Mútidejűség – a Past Simple és a Past 
Continuous párhuzamos használata 
Határozószavak gyakorlása 

 
 

Javasolt tankönyv: 
 

Liz & John Soars: New Headway Fourth Edition Pre-Intermediate tankönyv és munkafüzet 

 

Taneszközök: 
6. a fenti könyv és munkafüzet 
7. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
8. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
9. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
10. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 

 



A továbbhaladás feltételei 

 
Szövegértés: 
- A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló ismerős témákról.  
- Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése két 
beszélő esetén. 
- A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek 
az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 
beszélnek. 
- Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy 
kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 
- Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 
 
 
Beszédkészség: 

- Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 
- Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési körbe tartozó 
témákkal kapcsolatban.  
- A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel 
történő alkalmazásuk. 
- Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

- Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 
- A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincsbeli 
megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
- Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal. 
 
 
Íráskészség: 

- Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 
- Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről. 
Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 
- Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 
- Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj 
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 
  



12. évfolyam 

 
 
Évi óraszám: 128 
 
 
 

Témakörök Óraszámok 

13. Személyes vonatkozások, család 
Családi élet, családtagok  
Családi események, Mindennapi tevékenységek és szabadidős 
tevékenységek 
Életszakaszok 
Különböző életformák, életstílusok 

8 

14. Ember és társadalom 
Emberek 
Bűnözés és büntetés 

10 

15. Otthonok 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

8 

16. Környezet 
Éghajlati viszonyok 
Növény és állatvilág 
Természet és környezet 
Szókincs: Környezetvédelemmel kapcsolatos szavak és kifejezések 
Természeti katasztrófákkal kapcsolatos szavak és kifejezések 

11 

17. Iskola 
Szókincs: frazálisok, állandósult szókapcsolatok, tantárgyak, oktatáshoz 
kapcsolódó kifejezések 

11 

18. A munka világa 
Foglalkoztatás, az életpálya megválasztását befolyásoló tényezők, 
munkavállalók és munkaadók  
munkahelyi feladatok 
Szóalkotás 

10 

19. Életmód 
Étkezés, élelem 
Szókincs: főzéssel kapcsolatos szavak, élelmiszerek, bio termékek, 
génkezelt termékek 
Egészség – betegség  
Szókincs: gyógykezeléssel kapcsolatos szavak 

11 

20. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Művészet és kultúra 
Szókincs: filmekkel, könyvekkel, TV programokkal, színházzal, sajtóval, 
zenével kapcsolatos szavak 

14 

21. Utazás, turizmus 10 



Utazás, turizmus 
Szókincs: nyaralási formák, egyéni és társasutazás 
Szálláshelyek 
Nyaralással kapcsolatos tevékenységi formák 

22. Tudomány és technika 
Tudomány és technika 
Szókincs: Tudományágak, Technikai eszközök: számítógép, mobiltelefon 
Az eszközök használatával kapcsolatos szavak, kifejezések 

8 

23. Gazdaság és pénzügyek 
Üzletek és szolgáltatások 
Szókincs: árukészlet, bolttípusok, adás-vétel, kiárusítás, kedvezmények, 
fizetési módok 
Reklámok, hirdetések 

11 

24. Országismeret 
Egyesült Királyság és Amerika 
Szókincs: nemzeti jelképek, politikai rendszerek 
Látnivalók és nevezetességek 
Híres emberek 
Fesztiválok és ünnepek 

11 

Kimenetmérő vizsgateszt 5 

Összesen: 128 

 
 
 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Szokások és életstílusok 
megvitatása 
Preferenciák kifejezése 
Szembeállítás kifejezése 
Hallás utáni értés: egyedi 
információ kiszűrése, 
feleletválasztás 
Olvasás: Mondatok és 
szövegek párosítása, Nyitott 
kérdések 
Írás: informális levél 
Meghívás, meghívás 
elfogadása és visszautasítása 

Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező 
határozószók 
Logikai viszonyok: óhajtó mondatok, 
eredményhatározó 
A főnévi igenév és az ing-es alakok használata 

2. Beszéd: Összehasonlítás és 
szembeállítás, 
információadás, érdeklődés 
kifejezése 
Egyetértés kifejezése 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, lyukas szöveg 
kiegészítése 

Cselekvés, létezés, történés kifejezése:  
egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő, 
állapotot kifejező igék 
Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező 
határozószók 
Subject/object kérdések 
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Olvasás: feleletválasztás, 
lyukas szöveg kiegészítése 
(mondatokkal) 
Írás: üzenet írása 

3. Beszéd: Helyszínek leírása, 
tárgyak helyének 
meghatározása 
Beszélgetés házakról és 
lakóhelyekről 
Véleménynyilvánítás  
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, lyukas szöveg 
kiegészítése 
Olvasás: lyukas szöveg 
kiegészítése (hosszabb-
rövidebb kifejezésekkel), 
mondatok és szövegek 
párosítása 
Írás: Rövid szöveges hirdetés 
írása 

Szövegösszetartó eszközök: vonatkozó 
névmások 
Cselekvés, létezés, történés kifejezése: jövő 
idő: will – going to 
Folyamatos jövő 
Befejezett jövő 
Logikai viszonyok: általános és feltételes I, 
időhatározói mellékmondatok 
 

4. Jóslatok 
Feltételek kifejezése 
Vélemény, nézet kifejezése 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, 
Lyukas szöveg kiegészítése 
Olvasás: igaz / hamis, 
feleletválasztás 
Írás: Személyes hangvételű 
képeslap 

Logikai viszonyok: feltételes mondatok 
Modalitás: should, shouldn’t 

5. Beszéd: tetszés nem tetszés 
kifejezése, jövő idejű tervek 
kifejezése 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, lyukas szöveg 
kiegészítése 
Olvasás: címek párosítása 
szövegrészekkel, 
feleletválasztás 
Írás: hivatalos levél – 
információ kérése 

Cselekvés, létezés, történés kifejezése: múlt 
idők 
used to /would + Infinitive 
Szövegösszetartó eszközök: névelők 
Logikai viszonyok: had better, would rather, 
should + Present és Perfect Infinitive 
Függő beszéd: kérdés 

6. Beszéd: Célok kifejezése; 
Lehetőségek, a jövő és 
elképzelt helyzetek kifejezése 
Véleménynyilvánítás, indoklás 

Modalitás: must, have to, should 
may, must, can’t, might + 
Present és Perfect Infinitive 
Függő beszéd: kijelentés és kérés 
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Képleírás 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, lyukas szöveg 
kiegészítése (kérdésekre 
adott megkezdett válasz 
befejezése) 
Olvasás: igaz – hamis – nem 
említett választás; állítások 
párosítása szövegekkel 
Írás: hivatalos levél – 
álláshirdetésre való 
jelentkezés 

7. Beszéd: Utasítások kifejezése, 
érdeklődés és meglepetés 
kifejezése 
Információadás / kérés 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás, lyukas szöveg 
kiegészítése (megkezdett 
állítás kiegészítése) 
Olvasás: feleletválasztás, 
lyukas szöveg kiegészítése 
(megkezdett állítások 
befejezése) 
Írás: informális levél – 
meghívó plakát készítése 

Logikai viszonyok: feltételes mód (second and 
third conditional) 
Minőségi viszonyok: melléknevek, fokozás 
Mennyiségi viszonyok: mennyiségjelzők 

8. Kívánságok kifejezése 
Filmek / Könyvek / Színdarab 
cselekményének megvitatása 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás 
Olvasás: lyukas szöveg 
kiegészítése (mondatrészek 
visszaillesztése, 
feleletválasztás 
Írás: Kérdőív kitöltése 

Szövegösszetartó eszközök: vonatkozó 
névmások 
A vonatkozói mellékmondatok 
Logikai viszonyok: melléknévi igenév, 
okhatározók, 
célhatározás 

9. Beszéd: Szervezések, 
helyszínek leírása 
Udvarias kérések és válaszok 
Információadás 
Hallás utáni értés: szöveg 
kiegészítése (megkezdett 
mondatok befejezése), lyukas 
szöveg kiegészítése 

Időbeli viszonyok: elöljárószók, időhatározók 
Modalitás: can, could, would 
Logikai viszonyok:  
megengedő tagmondatok 
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Olvasás: címek párosítása 
szövegrészekkel, lyukas 
szöveg kiegészítése 
mondatokkal 
Írás: Hivatalos levél – 
panaszlevél szervezett 
utazással / szolgáltatással 
kapcsolatban 
 

10. Beszéd: Lehetőségek, a jövő 
és elképzelt helyzetek 
kifejezése 
Hírek továbbítása 
Hallás utáni értés: leíráshoz 
adatok kapcsolása, lyukas 
szöveg kiegészítése 
Olvasás: nyitott kérdések, 
igaz/hamis feleletválasztás 
 Írás: Felhívás – Elveszett 
tárgyak 

Jövőidejűség: will, going to 
Modalitás: may, might, can, could 

11. Beszéd: sajnálkozás és panasz 
kifejezése 
Utalás időpontokra 
Érzések kifejezése 
Pozitív és negatív reagálás 
Hallás utáni értés: 
feleletválasztás 
Olvasás: kiegészítendő 
kérdések, párosítás (állítások 
hozzárendelése a 
szövegrészekhez) 
Írás: Hivatalos levél – vásárlói 
panasz 

Műveltetés 
Cselekvés, létezés, történés kifejezése: 
szenvedő szerkezet 
Logikai viszonyok: határozói mellékmondatok 
(time, reason, concession) 

12. Beszélgetés társadalmi 
összejövetelekről, 
ünneplésekről 
Szokások és hagyományok 
megvitatása 
Hallás utáni értés: lyukas 
mondatok (elkezdett 
mondatok befejezése), 
feleletválasztás 
Olvasás: címek párosítása 
szövegrészekkel, állítások 
párosítása szövegekkel 

Utókérdés 
Cselekvés, történés kifejezése kérdő 
mondatokban 
Wh-ever 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

Írás: Személyes hangvételű 
levél – Beszámoló egy 
nyaralásról 

 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

Önálló nyelvhasználó, középszint (B2 nyelvi szint, de minimum B1 plusz 
nyelvi szint). 
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú 
szövegek fõ gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő 
szakmai beszélgetéseket is.  
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 
szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 
érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa 
megfelelő. 
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 
részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 
köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 
szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és 
stílusjegyek. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és 
követelményeinek. 

 
 
 
Javasolt tankönyv: 
 

H. Q. Mitchell: Matura Plus 2 tankönyv 

 

Taneszközök: 
6. a fenti könyv 
7. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
8. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
9. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
10. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 

 
 

 



4. Szakközépiskola  helyi tantárgyi program 

NÉMET NYELV- MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 9-12. ÉVFOLYAM 
 

9. évfolyam 

Éves óraszám: 36hét *3 óra- 108 óra 

Célok és feladatok 

A tanulók kezdő szintről indulnak 

Az első idegen nyelv során szerzett ismereteikre és tapasztalataikra támaszkodva korrigálni 

és fejleszteni kívánjuk a nyelvtanulási stratégiájukat. 

A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és fejlesztése állandó feladat. 

 

Cél évvégére: 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud 

mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes 

jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan 

dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik 

személy lassan és világosan beszél és segítőkész. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló a tanult témakörökben tudjon szóban és írásban információt cserélni, szöveget 

megérteni és létrehozni. 

Nyelvtudása lévén is tudjon képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 12 óra 

2. Ember és társadalom 11 óra 

3. Környezetünk 14 óra 

4. Az iskola 9 óra  

5. A munka világa  11 óra  

6. Életmód 11 óra  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 12 óra  

8. Utazás, turizmus 12 óra  

9. Tudomány, technika 7 óra  

10. Gazdaság és pénzügyek 9 óra  

Összesen:  108 óra 
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Személyes vonatkozások, család Köszönés, bemutatkozás  
Köszönet  
Betűzés 
Családfa készítés 

  

 

Igeragozás: ich wohne  
A sein létige  

Kérdő névmás: Was?  
Kérdőszavak: Wo? Wie?  
Birtokos névmás mein-dein 
Birtokos névmás 

Ember és társadalom információkérés 
Bemutatás, hogylét 
Bocsánatkérés  
Rendelés, fizetés 
Tetszés 
Ruhavásárlás 

Kérdő névmás: Wer? 
ist 
Határozott névelő 
Szórend: kijelentő ill. kérdő 
mondat 
Tőhangváltós igék: tragen, 
nehmen, helfen, sehen 
ihn/sie/es 
Kötőszó: oder dieser/welcher 

 Környezetünk Jelentkezési lap kitöltése 
Egy ország bemutatása 
Tájékozódás a térképen 
Tájékozódás  
Útbaigazítás 
Bocsánatkérés 
Helyeslés 
Országok, tájak 
 

Birtoklás: das Zimmer von Tim 
Határozatlan névelő 
 Az es névmás 
Szórend aber és und után 
Főnevek tárgyesete 
Gyenge főnevek 
Összetett szavak 
es gibt 

Az iskola Vélekedés 
Tanári utasítások 

Főnevek többes száma 
Felszólító mód: Schreiben Sie! 

A munka világa  A (nem) tetszés kifejezése 
Véleménykutatás 

Az -in képző 
alles/alle 
Eldöntendő kérdés 
Tagadás: nicht 

 Életmód Preferencia Összehasonlítás 
Eladás, vásárlás, kínálás 
Rendelés, fizetés, reklamálás 
Étkezési szokások  
Gyakoriság 
Műszaki cikkek 
Vásárlás 
Sajnálkozás 

mögen  
Tőhangváltós igék: essen 
noch/erst/nicht mehr/schon 
doch 
wollen  
einmal/zweimal  
Jövő idő: werden 

Szabadidő, művelődés, szórakozás A (nem) tetszés kifejezése Eldöntendő kérdés 
Tagadás: nicht 

Utazás, turizmus Képesség, lehetőség kifejezése 
Információkérés 
Bosszúság 
Szobafoglalás 
Szálloda leírása 

können 
Elváló igekötők 
Tőhangváltós igék: schlafen man 
általános alany 
für 
Részes eset 
in + Dativ 
mit 

 Tudomány, technika Műszaki cikkek Tagadás: kein 

Gazdaság és pénzügyek Kérdés az árra 
Állítás megerősítése Csodálkozás 
Vágyak kifejezése  
Vélekedés 

Szórend kiemelt mondatrész után 
Birtoklás: haben  
Tagadás: kein 
möchten 
brauchen  
mehr/mehrere 

Tanulás és tanítást segítő taneszközök 



Javasolt és használható tankönyvek:  

Kon-Takt 1. tankönyv és munkafüzet 1-6. lecke 

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 

Taneszközök: 

1. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
2. hanganyag: CD-k, DVD- k 
3. CD lejátszó, laptop/számítógép, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Német-magyar szótár, magyar-német szótár 

 

A továbbhaladás feltételei 

 
Szövegértés: 
- a szöveg információinak megértése, az információk kiemelése, csoportosítása kérdések 

alapján 
- a beszélgetés folytatása az adott témában 
Beszédkézség: 

- köznyelvben megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni 
- egyszerű mondatokban kérdezni, közlést kifejezni, eseményt elmesélni 
- segítséget kérni 
- beszélgetésbe bekapcsolódni 
Íráskézség: 

- a tanult témakörökben 8-10 mondatos, tényszerű információt közvetíteni 
- egyszerű szituációkat szerkeszteni írásban 
- ízlés, véleménynyilvánítás írásbeli közlése 
 

Magasabb osztályba lépés feltételei 

- 10-15 szavas írott szöveg kérdések alapján való megértése 
- biztonsággal képezze, használja az igék jelen, egyszerű jövő idejű és felszólító módú alakját 
- kérdések alapján 4-5 mondatos információcserére legyen képes 
- adott témakörben 4-5 mondatos önálló kifejezés 
- 3-4 mondatos szöveg fordítása anyanyelvre 
 

 

Értékelés – számonkérés 
 
Szóban: folyamatos 
Formái: kérdés- válasz 

   tartalommondás németül 

   dialógus – szerepjáték, szituáció szerinti véleménynyilvánítás 



 

  Megjegyzés: cél, hogy a tanuló merjen beszélni  

             

 

Írásban: 3-4 nagydolgozat, témánként témazáró 

      írásbeli ellenőrzés, melynek célja nyelvtani ismeretek, szókincs, kifejezőkészség, 

      fordítási készség ellenőrzése 

 

Javasolt feladatformák: nyelvtani feladatok, szituációs kiegészítéses feladatok, fordítós, 

        önálló témakifejtés 

  



10. évfolyam 

 

Éves óraszám: 36hét *3 óra- 108 óra 

 

Célok és feladatok 

Az előző évben kialakított nyelvtanulási módszer elmélyítése. A német nyelv és kultúra iránti 

érdeklődés fenntartása és elmélyítése. 

A nyelvtanárral németül történő társalgások, az idegen nyelven történő megértés és 

megértetés gyakorlása. 

A telefon beszélgetések, telefonon való információkérés és adás, egyszerű üzenetek 

továbbítása – mindezek begyakorlása. 

Cél évvégére: 

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül 
érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos 
információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud 
kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy 
mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a 
közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket 
érintik. 
Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni különböző, ismert témákról. Megérti a fontosabb 
információkat a világos, standard szövegekben, melyek ismert témához tartoznak. 
 
Fejlesztési követelmények 

A tanult témakörökben, szóban és írásban képes információt cserélni. 

Biztonságosan kérdez. Képes felismerni és önállóan is használni a különböző igeidőket és a 

névmásokat (személyes, birtokos, mutató). 

 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 10 óra 

2. Ember és társadalom 12 óra 

3. Környezetünk 10 óra 

4. Az iskola 11 óra  

5. A munka világa  11 óra  

6. Életmód 10 óra  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 13 óra  

8. Utazás, turizmus 14 óra  

9. Tudomány, technika 7 óra  

10. Gazdaság és pénzügyek 10 óra  

Összesen:  108 óra 
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Személyes vonatkozások, család Családbemutatás 
Családfa készítése 

  

 

Birtokos eset: des Vaters, der 
Mutter   

Ember és társadalom Házibuli megszervezése 
Történelmi események, illetve 
életszakaszok elbeszélése 
Emberek leírása és jellemzése 
A csodálkozás, bizonytalanság 
kifejezése 

Kötőszó: dass 
Évszámok, dátum Elbeszélő múlt 
(Präteritum) 
Melléknév gyenge ragozása: der 
nette Mann 

 Környezetünk Lakás bemutatása 
Lakásnézés 
Berendezési tárgyak elhelyezése, 
a lakás átrendezése 
Nevezetességek bemutatása 

zu + Dativ 
seit/vor + Dativ gehören/gehören 
zu + Dativ 
Elöljárók: an, vor, auf, hinter, 
neben, über, unter, zwischen 
Igepárok: legen/liegen, 
stehen/stellen 
Melléknév vegyes és erős 
ragozása: ein netter Mann, 
ungarische Salami 

Az iskola Nyelvtanulás-nyelviskolák 
Összehasonlítás, választás 
Egyetértés és egyet nem értés 
kifejezése 
Egy iskola bemutatása 
Iskolatípusok összehasonlítása 
Az álomiskola bemutatása 
Érvek és ellenérvek kifejezése 
Külföldi és hazai iskolák 
összehasonlítása Szívesség kérése 

Melléknév fokozása: billig, billiger, 
am billigsten  
Hasonlítás: als-wie 
Visszaható igék: sich beeilen, sich 
kämmen 
Feltételes mód jelen idő: wäre, 
hätte, würde gehen 
Módbeli segédigék feltételes mód 
jelen ideje: könnte, müsste 

A munka világa  Munkakör leírása, jellemzése 
Érdeklődés telefonon 
Pályaválasztás 
Beszámoló munkatapasztalatokról 
Álláspályázat Állásinterjú 
Motivációs levél írása 

Vonzatos igék: sich freuen über  
worüber – über wen 
darüber – über ihn 
Vonatkozó mellékmondat der, die, 
das vonatkozó névmással 
Vonatkozó névmások birtokos 
esete: dessen, deren 

 Életmód Időpontok, 
-tartamok kifejezése 
Nyitva tartás 
Magyar és nemzetközi 
ételkülönlegességek 

Időhatározók: am Nachmittag 
Melléknév vegyes és erős 
ragozása: ein netter Mann, 
ungarische Salami 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Indoklás 
Érdeklődés 
Meghívás, elfogadása/elutasítása 
Helyeslés 

Tőhangváltós igék: treffen, 
lesen, fahren, laufen  
müssen  
Okhatározó: denn  
in + Akkusativ/ Dativ  
Felszólító mód 
Elbeszélő múlt idő: war, 
hatte 

 

Utazás, turizmus Nyaralási preferenciák 
Történetmesélés 
Menetrend olvasás 
Menetjegyvásárlás 
Információkérés 

Gyenge igék befejezett múlt ideje 
Erős igék befejezett múlt ideje 
Személyes névmás tárgyesete 
Helyhatározók földrajzi nevekkel 
entweder – oder  
sowohl – als auch 



Köszönésre reagálás 
Üdvözletküldés 
Segítség felajánlás, segítség 
elhárítása 
Útvonalak leírása 
Közlekedési eszközök előnyei és 
hátrányai 
Útbaigazítás 
Tájékozódás az utcán  

weder –noch 
Kötőszó: ob  
Függő kérdés  
Elöljárók: über, durch, entlang 
 

 Tudomány, technika A (nem)tetszés kifejezése  
Vélemény- 
nyilvánítás  
Indoklás 
Internetes oldal bemutatása 

Kötőszó: weil 
dürfen 
Módbeli segédigék elbeszélő múlt 
(Präteritum) alakja 

Gazdaság és pénzügyek jegyvásárlás 
Szolgáltatások a repülőtéren 
 

kötőszó ob  
Határozatlan névmás: einer, 
welche  
Tagadó névmás: keiner 
Főnevesült melléknevek 

 

Tanulás és tanítást segítő taneszközök 

Javasolt és használható tankönyvek:  

Kon-Takt 1. tankönyv és munkafüzet 7-8. lecke, Kon-Takt . Tk és Mf. 1-6 lecke 

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 

Taneszközök: 

1. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
2. hanganyag: CD-k, DVD- k 
3. CD lejátszó, laptop/számítógép, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Német-magyar szótár, magyar-német szótár 
 

A továbbhaladás feltételei 

Szövegértés: 

- ismert eszközökkel megfogalmazott szöveg megértése, fontos információk kiemelése 
- a szöveg ismeretlen elemeinek megértése a szövegkörnyezetből való következtetéssel 
- rövidebb köznyelvi szöveg lényegének megértése 
Beszédkézség: 

- beszélgetés kezdeményezése és befejezése ismert témákkal 
- egyszerű mondatokkal közlések megfogalmazása, információk kérése, események 

elbeszélése 
- megértési probléma esetén segítség kérése 
Íráskézség: 

- ismert nyelvtani elemekre épülő szöveg helyes leírása 
- rövid (8-10 mondatos) szöveg szerkesztése tényszerű információkból 



- üzenet, üdvözlet, rövid baráti levél megalkotása 
 

Magasabb osztályba lépés feltételei 

- rövid (20-25 szavas) szöveg megértése, kérdések alapján való értelmezése 
- biztonsággal képezze és használja a múlt időket 
- 5-8 mondatos önálló témakifejtés 
 

 

Értékelés – számonkérés 

 

Szóban: folyamatos 

Formái: kérdés- válasz 

   tartalommondás németül 

   dialógus – szerepjáték, szituáció szerinti véleménynyilvánítás 

Írásban: 3-4 nagydolgozat, témánként témazáró 

      írásbeli ellenőrzés, melynek célja nyelvtani ismeretek, szókincs, kifejezőkészség 

ellenőrzése 

 

Javasolt feladatformák: nyelvtani feladatok, szituációs kiegészítéses feladatok, fordítós, 

        önálló témakifejtés, az érettségin is előforduló típusfeladatok 

szintnek megfelelően. 



11. évfolyam 

Éves óraszám: 36 hét*3 óra- 108 óra 

Célok 

Valamennyi nyelvi kompetencia továbbfejlesztésével alakuljon ki a tanuló nyelvi 
tudatossága; legyen képes 

- nyelvtudását rendszerezni, 
- megszerzett tudását a gyakorlati életben felhasználni, 
- azt akár intézményes keretek közt, akár önállóan továbbfejleszteni. 

Ismerje azokat a civilizációs elemeket, amelyekkel a célnyelvi országokban jól elboldogul.  
 
KÖVETELMÉNYEK 

Beszédértés 

A tanuló értse meg 
- a közel természetes sebességű, ismeretlen elemeket is tartalmazó beszédet, 
- annak lényegét tudja magyar nyelven ismertetni. 
 
Beszédkészség 

A tanuló tudja 
- magát valós helyzetben beszédszándékoknak megfelelően megérteni, gondolatait 

körülírni, 
- a hallott vagy olvasott szöveg lényegét összefoglalni, 
tudjon 
- közel természetes sebességű, hétköznapi témákban folytatott társalgásban részt venni, 

abból kilépni, 
- eseményekről, élményekről és jövőbeni tervekről összefüggően beszélni. 
 
Olvasásértés 

A tanuló értelmezően olvasson fel néhány ismeretlen elemet is tartalmazó szöveget, 
önállóan dolgozzon fel életkorának megfelelő témájú autentikus szöveget 
egynyelvű/kétnyelvű szótár segítségével. 
 
Íráskészség 

A tanuló tudjon 
- mindennapi életével kapcsolatos eseményekről és az őt érkelő jelenségekről egyszerű, de 

összetett mondatokat is tartalmazó fogalmazást írni, 
- halott vagy olvasott szöveg lényegét írásban összefoglalni, ismerkedjen meg a hivatalos 

levélírás formai követelményeivel. 
 
Szókincs 

A 11. osztály végére a tanuló rendelkezzen mintegy 1500 szót és kifejezést felölelő aktív 
szókinccsel. Kívánatos, hogy kétnyelvű szótárt biztonsággal használjon. Az egynyelvű 
szótárak használata is javasolt.  



Témakörök Óraszám 

1. Az iskola 10 óra  

2. Ember és társadalom 18 óra 

3. Környezetünk 18 óra 

4. Életmód 18 óra  

5.  Szabadidő, művelődés, szórakozás 19 óra  

6.  Utazás, turizmus 9 óra  

7.   Gazdaság és pénzügyek 16 óra  

Összesen:  108 óra 

 
Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

Az iskola Tippek a nyelvtanuláshoz Zustandpassiv: ist geöffnet, 
während kötőszó 

Ember és társadalom Tájékoztatás kulturális 
eseményekről, szolgáltatásokról 
Ajándékozás, ünnepek szervezése 
Ünnepi szokások, az ünnepek 
előkészítése 
 
Emberek külső és belső 
tulajdonságainak bemutatása 
A családban betöltött szerepek 
 
Kérdőív készítése, a konfliktusok 
feloldása, bocsánatkérés, 
tanácsadás, nyugtatgatás 

wer, wen, wem, wessen 
vonatkozó névmások 
Szórend: tárgy- és részeseset 
einander, miteinander kölcsönös 
névmások 
 
A derjenige, diejenige, dasjenige 
névmás, als ob kötőszó 
Melléknévi vonzatok: stolz auf, 
peinlich + D 
A befejezett melléknévi igenév: 
ein gedeckter Tisch 

 Környezetünk Az időjárási jelenségek jellemzése 
A városi és a falusi élet 
Élethelyzetek szembeállítása 
 
Állattartás: Érvek és ellenérvek, 
egyetértés és egyet nem értés 

Összehasonlítás: je… desto…. 
Szenvedő szerkezet (Passiv) 
módbeli segédigével: kann 
gemacht werden 
 

 Életmód Testrészek  
Panaszok, fájdalmak 
Időpont egyeztetése az orvossal 
Kórházi tevékenységek 
Beszámolás eseményekről 
Étkezési - és életmódszokások 

sollen 
Szenvedő szerkezet (Passiv) jelen- 
és elbeszélő múlt ideje: 
wird/wurde gemacht 
lassen 
Szenvedő szerkezet befejezett 
múlt ideje: sind ausgezeichnet 
worden 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Sportolás, sportok, 
sporttevékenység jellemzése 
Tanácsadás, buzdítás 
Szurkolás 
Sportműsorok tv-ben 
Rekordok és sportolók  
Extrém sport – pro és kontra 
 
Grafikonelemzés, újságcikkek 
 
Beszámoló a saját 
médiahasználatról  
 
 

zu + Infinitiv 
Kötőszók: als –wenn 
sollte 
 
 
 
 
 
sich beeilen, sich kämmen 
visszaható igék 
bis, solange, bevor, nachdem, 
sobald időhatározó kötőszavak, 
régmúlt (Plusquamperfekt) 
hatte eingeladen 



Az egyes médiák előnyei és 
hátrányai, filmajánlás, történetek 
összefoglalása 

anstatt dass/anstatt…zu, ohne 
dass/ohne…zu 

Utazás, turizmus Képleírás, a tetszés kifejezése 
Szállásfoglalás 

Kötőszók: obwohl, trotzdem 
Um…zu, ill. damit célhatározós 
szerkezet, a wo vonatkozó névmás 

Gazdaság és pénzügyek Irodalmi alkotás elemzése, vágyak 
kifejezése 
Vásárlás 
 
A háztartási eszközök használata 

Óhajtó mondat: Wenn ich doch 
mehr Zeit hätte! 
Feltételes mondat wenn nélkül: 
Hätte ich mehr Zeit… 
haben zu + Inf 

 

 

 

Tanulás és tanítást segítő taneszközök 

Javasolt és használható tankönyvek:  

Kon-Takt 2. tankönyv és munkafüzet 7-8. lecke, Kon-Takt 3 . Tk és Mf. 1-6 lecke 

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 

Taneszközök: 

1. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
2. hanganyag: CD-k, DVD- k 
3. CD lejátszó, laptop/számítógép, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Német-magyar szótár, magyar-német szótár 
  



12. évfolyam 

 

Éves óraszám: 32 hét*3 óra- 96 óra 

Célok és feladatok 

 

A német nyelvi kompetenciák továbbfejlesztése, magabiztos, önálló kommunikációs 

készségek begyakoroltatása annak érdekében, hogy tanuló képes legyen: 

- az érettségi illetve a nyelvvizsga feladattípusait önállóan megoldani 
- nyelvtudását bármely szituációban a nyelvi kommunikáció eszközeként használni az 

idegen nyelvi helyzetekben 
- nyelvi ismereteit intézményi keretek között vagy önállóan továbbfejleszteni 
- adott témáról folyamatosan beszélni, saját álláspontját érvekkel alátámasztani, mások 

véleményét kikérni 
- tapasztalatait, elképzeléseit, érveit írott szöveg formájában is kifejteni 120-150 szóban  

 

 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 10 óra 

2. Ember és társadalom 10 óra 

3. Környezetünk 10 óra 

4. Az iskola 10 óra  

5. A munka világa  10 óra  

6. Életmód 10 óra  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 9 óra  

8. Utazás, turizmus 9 óra  

9. Tudomány, technika 9 óra  

10. Gazdaság és pénzügyek 9 óra  

Összesen:  96 óra 

 

Témakör Kommunikációs szándék-
készségek 

Nyelvtani fogalomkörök 

Személyes vonatkozások, család Kon-Takt 3 alapján: Életpálya-
bemutatás 
Direkt Repetitorium alapján:  
Hivatalos dokumentumok 
kitöltése 

melléknév ragozása: erős, gyenge, 
vegyes ragozása 



személyek külső belsőő jellemzése 
 

Ember és társadalom barátságok jellemzése, 
családi ünnepek bemutatása, 
nemzeti és nemzetközi ünnepek 
ismertetése 
női-férfi szerepek a családban- 
állásfoglalás/vita 

Passiv mondatok gyakorlása 

 Környezetünk Kon-Takt 3 alapján: 
Környezetvédelmi projektekben 
való részvétel, ill. azok szervezése 
 
Direkt alapján:  
Kép-szöveg párosítása 
Lakáshirdetések értelmezése 
Magánlevél- baráti levél írása 
Környezetvédelem 
Magyarországon- önálló 
témakifejtés 

 
Vorgangspassiv ismétlése 
levél formai jegyei 
Wechselpräpositionen 
 
 
 
módbeli segédigék, melléknévi 
igenév 

Az iskola Kon-Takt3 alapján: 
Tanulási szokások-  
A részvét és a bátorítás kifejezése 
 
Tanácsadás, a hivatalos 
telefonálás fordulatai 
Direkt alapján:  
saját iskola bemutatása, 
iskolatípusok bemutatása, magyar 
és német iskolatípusok 
összahasonlítása 
véleményalkotás az 
iskoláról/tanóráról 

 
A folyamatos melléknévi igenév: 
die fehlende Seite 
A főnévként használt 
melléknevek: der/die 
Auszubildende 
 
Melléknév fokozás, 
melléknévragozás ismétlése 

A munka világa  állásra jelentkezés- hivatalos levél 
 
óhaj, kívánság- álommunka 
bemutatása 

az igekötős igék –jelentésbeli 
különbségek felismerése, 
mondatba illesztése 
feltételes mód használata 

 Életmód Kívánságok kifejezése 
 
vélemény kifejezése ételekről, 
kedvelés-nem kedvelés kifejezése 

Feltételes mód használata 
Nachdem kötőszó használata 
 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Kedvenc könyv-film-
színdarab/színész bemutatása 
kedvenc sport- a sport előnyei-
hátrányai, állásfoglalás, 
véleményalkotás, vita 

sich-es igék 
Plusquamperfekt- a régmúlt és 
kötőszavai: bis, solange, bevor, 
nachdem, sobald időhatározó 
kötőszavak ismétlése 

Utazás, turizmus Közlekedés autóval, az autó részei 
menetjegyváltás 
időjárásjelntés, évszakok 
jellemzése 

Perfekt múlt idő 

 Tudomány, technika Kon-takt 3 alapján:  
A computer részei, számítógépes 
tevékenységek 
 
vélemény, óhaj megfogalmazása 
vita (computer, internet) 

sich lassen + Infinitiv, a feltételes 
múlt: hätte gekauft – wäre 
gewesen 

Gazdaság és pénzügyek Kon-takt 3 alapján:   



Szolgáltatások az autó körül, 
segítségkérés az autópályán 

einer, eine, eines der… einer der 
schönsten Tage meines Lebens 

 

Használt tankönyvek:  

Kon-Takt3 7-8 lecke 

Direkt Repetitorium für das Abitur 

Maklári Tamás: Német nyelvteni ABC 

Taneszközök: 

 

 a fenti könyvek, munkafüzetek 

 CD lejátszó, CD, interaktív tábla 

 szemléltető táblázatok, térképek 

 Német-magyar szótár, Magyar-német szótár 

 német újságok, internetes szövegek,blogok 

 egynyelvű szótár 
 

A 12. évfolyamon Kon-takt 3. részének 7-8 leckéjének témakörei- azok kommunikációs szándékait és 

nyelvtani fogalomköreit dolgozzuk fel. Ezen az évfolyamon az érettségire felkészítés a Direkt 

Repetitorium für das Abitur c. könyv használatával történik. (A táblázatban jelöltük, mely könyv alapján 

kerül feldolgozásra adott témakör. Ahol nincs külön jelölve, ott a Direkt Repetitorium c. könyv alapján 

haladunk). A két lecke feldolgozása után a tanult témakörök, nyelvtani fogalomkörök ismétlése, az 

elsajátított kommunikációs szándékok mind gyakoribb használata, az érettségi típusfeladatok 

gyakorlása (Olvasott szöveg értés, hallás utáni szövegértés, nyelvhelyesség, levélírás), képleírások, a 

szóbeli feleletekre felkészülés- szituációs gyakorlatok, a szókincs bővítése, önálló témakifejtés-, a 

csoport igényeinek megfelelően, az előforduló problémakörök tisztázásával történik.  

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Szövegértés: 

- a tanuló értse meg a mindennapi élet témaiban folytatott, normál tempójú, élő illetve rögzített 

beszédet 

Beszédkészség: 

- legyen képes meghatározott témakörökben önállóan véleményt formálni, beszélgetést 

kezdeményezni és beszélgetésbe bekapcsolódni 

Olvasásértés: 

- a tanuló legyen képes ismeretlen elemeket tartalmazó szövegeket is helyesen, jó kiejtéssel és 

hanglejtéssel olvasni 

- értse meg az olvasott szöveg lényegét 

- a szöveg tartalmát tudja összefoglalni néhány mondatban 



Íráskészség: 

- legyen képes adott témában irányított fogalmazást írni, néhány szövegfajtát önállóan is 

összeállítani 

 

Értékelés – számonkérés: 

Szóban: folyamatos 

Formái: - önálló témakifejtés adott témakörben 

  - dialógus - szerepjáték 

             - vita adott témában 

             - szituáció szerinti véleménynyilvánítás  

Írásban: 3 nagy dolgozat, témánként témazáró 

     Érettségi feladatok/feladatlapok 

  



Szakközépiskola rendészeti ágazat helyi tantárgyi program 

NÉMET NYELV 
mint első idegen nyelv 

9-12. évfolyam 

Ebben az ágazatban a 10-11-12. évfolyamokon 3 óra helyett, heti 4 órában tanítjuk az idegen 

nyelveket. A kerettantervi óraszámok ezért kibővülnek témakörönként.  

 

9. évfolyam 

Éves óraszám: 36hét *3 óra- 108 óra 

Célok és feladatok 

A tanulók kezdő szintről indulnak 

Az első idegen nyelv során szerzett ismereteikre és tapasztalataikra támaszkodva korrigálni 

és fejleszteni kívánjuk a nyelvtanulási stratégiájukat. 

A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és fejlesztése állandó feladat. 

 

Cél évvégére: 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud 

mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes 

jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan 

dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik 

személy lassan és világosan beszél és segítőkész. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló a tanult témakörökben tudjon szóban és írásban információt cserélni, szöveget 

megérteni és létrehozni. 

Nyelvtudása lévén is tudjon képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 12 óra 

2. Ember és társadalom 11 óra 

3. Környezetünk 14 óra 

4. Az iskola 9 óra  

5. A munka világa  11 óra  

6. Életmód 11 óra  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 12 óra  

8. Utazás, turizmus 12 óra  

9. Tudomány, technika 7 óra  

10. Gazdaság és pénzügyek 9 óra  



Összesen:  108 óra 
Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

Személyes vonatkozások, család Köszönés, bemutatkozás  
Köszönet  
Betűzés 
Családfa készítés 

  

 

Igeragozás: ich wohne  
A sein létige  

Kérdő névmás: Was?  
Kérdőszavak: Wo? Wie?  
Birtokos névmás mein-dein 
Birtokos névmás 

Ember és társadalom információkérés 
Bemutatás, hogylét 
Bocsánatkérés  
Rendelés, fizetés 
Tetszés 
Ruhavásárlás 

Kérdő névmás: Wer? 
ist 
Határozott névelő 
Szórend: kijelentő ill. kérdő 
mondat 
Tőhangváltós igék: tragen, 
nehmen, helfen, sehen 
ihn/sie/es 
Kötőszó: oder dieser/welcher 

 Környezetünk Jelentkezési lap kitöltése 
Egy ország bemutatása 
Tájékozódás a térképen 
Tájékozódás  
Útbaigazítás 
Bocsánatkérés 
Helyeslés 
Országok, tájak 
 

Birtoklás: das Zimmer von Tim 
Határozatlan névelő 
 Az es névmás 
Szórend aber és und után 
Főnevek tárgyesete 
Gyenge főnevek 
Összetett szavak 
es gibt 

Az iskola Vélekedés 
Tanári utasítások 

Főnevek többes száma 
Felszólító mód: Schreiben Sie! 

A munka világa  A (nem) tetszés kifejezése 
Véleménykutatás 

Az -in képző 
alles/alle 
Eldöntendő kérdés 
Tagadás: nicht 

 Életmód Preferencia Összehasonlítás 
Eladás, vásárlás, kínálás 
Rendelés, fizetés, reklamálás 
Étkezési szokások  
Gyakoriság 
Műszaki cikkek 
Vásárlás 
Sajnálkozás 

mögen  
Tőhangváltós igék: essen 
noch/erst/nicht mehr/schon 
doch 
wollen  
einmal/zweimal  
Jövő idő: werden 

Szabadidő, művelődés, szórakozás A (nem) tetszés kifejezése Eldöntendő kérdés 
Tagadás: nicht 

Utazás, turizmus Képesség, lehetőség kifejezése 
Információkérés 
Bosszúság 
Szobafoglalás 
Szálloda leírása 

können 
Elváló igekötők 
Tőhangváltós igék: schlafen man 
általános alany 
für 
Részes eset 
in + Dativ 
mit 

 Tudomány, technika Műszaki cikkek Tagadás: kein 

Gazdaság és pénzügyek Kérdés az árra 
Állítás megerősítése Csodálkozás 
Vágyak kifejezése  
Vélekedés 

Szórend kiemelt mondatrész után 
Birtoklás: haben  
Tagadás: kein 
möchten 
brauchen  



mehr/mehrere 

Tanulás és tanítást segítő taneszközök 

Javasolt és használható tankönyvek:  

Kon-Takt 1. tankönyv és munkafüzet 1-6. lecke 

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 

Taneszközök: 

1. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
2. hanganyag: CD-k, DVD- k 
3. CD lejátszó, laptop/számítógép, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Német-magyar szótár, magyar-német szótár 

A továbbhaladás feltételei 

 
Szövegértés: 
- a szöveg információinak megértése, az információk kiemelése, csoportosítása kérdések 

alapján 
- a beszélgetés folytatása az adott témában 
Beszédkézség: 

- köznyelvben megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni 
- egyszerű mondatokban kérdezni, közlést kifejezni, eseményt elmesélni 
- segítséget kérni 
- beszélgetésbe bekapcsolódni 
Íráskézség: 

- a tanult témakörökben 8-10 mondatos, tényszerű információt közvetíteni 
- egyszerű szituációkat szerkeszteni írásban 
- ízlés, véleménynyilvánítás írásbeli közlése 
 

Magasabb osztályba lépés feltételei 

- 10-15 szavas írott szöveg kérdések alapján való megértése 
- biztonsággal képezze, használja az igék jelen, egyszerű jövő idejű és felszólító módú alakját 
- kérdések alapján 4-5 mondatos információcserére legyen képes 
- adott témakörben 4-5 mondatos önálló kifejezés 
- 3-4 mondatos szöveg fordítása anyanyelvre 
 

 

Értékelés – számonkérés 
 
Szóban: folyamatos 
Formái: kérdés- válasz 



   tartalommondás németül 

   dialógus – szerepjáték, szituáció szerinti véleménynyilvánítás 

 

  Megjegyzés: cél, hogy a tanuló merjen beszélni  

             

 

Írásban: 3-4 nagydolgozat, témánként témazáró 

      írásbeli ellenőrzés, melynek célja nyelvtani ismeretek, szókincs, kifejezőkészség, 

      fordítási készség ellenőrzése 

 

Javasolt feladatformák: nyelvtani feladatok, szituációs kiegészítéses feladatok, fordítós, 

        önálló témakifejtés 

  



10. évfolyam 

 

Éves óraszám: 36hét *4 óra- 144 óra 

 

Célok és feladatok 

Az előző évben kialakított nyelvtanulási módszer elmélyítése. A német nyelv és kultúra iránti 

érdeklődés fenntartása és elmélyítése. 

A nyelvtanárral németül történő társalgások, az idegen nyelven történő megértés és 

megértetés gyakorlása. 

A telefon beszélgetések, telefonon való információkérés és adás, egyszerű üzenetek 

továbbítása – mindezek begyakorlása. 

Cél évvégére: 

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül 
érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos 
információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud 
kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy 
mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a 
közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket 
érintik. 
Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni különböző, ismert témákról. Megérti a fontosabb 
információkat a világos, standard szövegekben, melyek ismert témához tartoznak. 
 
Fejlesztési követelmények 

A tanult témakörökben, szóban és írásban képes információt cserélni. 

Biztonságosan kérdez. Képes felismerni és önállóan is használni a különböző igeidőket és a 

névmásokat (személyes, birtokos, mutató). 

 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 15 óra 

2. Ember és társadalom 14 óra 

3. Környezetünk 14 óra 

4. Az iskola 18 óra  

5. A munka világa  15 óra  

6. Életmód 15 óra  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 óra  

8. Utazás, turizmus 16 óra  

9. Tudomány, technika 7 óra  

10. Gazdaság és pénzügyek 15 óra  

Összesen:  144 óra 

 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 



Személyes vonatkozások, család Családbemutatás 
Családfa készítése 

  

 

Birtokos eset: des Vaters, der 
Mutter   

Ember és társadalom Házibuli megszervezése 
Történelmi események, illetve 
életszakaszok elbeszélése 
Emberek leírása és jellemzése 
A csodálkozás, bizonytalanság 
kifejezése 

Kötőszó: dass 
Évszámok, dátum Elbeszélő múlt 
(Präteritum) 
Melléknév gyenge ragozása: der 
nette Mann 

 Környezetünk Lakás bemutatása 
Lakásnézés 
Berendezési tárgyak elhelyezése, 
a lakás átrendezése 
Nevezetességek bemutatása 

zu + Dativ 
seit/vor + Dativ gehören/gehören 
zu + Dativ 
Elöljárók: an, vor, auf, hinter, 
neben, über, unter, zwischen 
Igepárok: legen/liegen, 
stehen/stellen 
Melléknév vegyes és erős 
ragozása: ein netter Mann, 
ungarische Salami 

Az iskola Nyelvtanulás-nyelviskolák 
Összehasonlítás, választás 
Egyetértés és egyet nem értés 
kifejezése 
Egy iskola bemutatása 
Iskolatípusok összehasonlítása 
Az álomiskola bemutatása 
Érvek és ellenérvek kifejezése 
Külföldi és hazai iskolák 
összehasonlítása Szívesség kérése 

Melléknév fokozása: billig, billiger, 
am billigsten  
Hasonlítás: als-wie 
Visszaható igék: sich beeilen, sich 
kämmen 
Feltételes mód jelen idő: wäre, 
hätte, würde gehen 
Módbeli segédigék feltételes mód 
jelen ideje: könnte, müsste 

A munka világa  Munkakör leírása, jellemzése 
Érdeklődés telefonon 
Pályaválasztás 
Beszámoló munkatapasztalatokról 
Álláspályázat Állásinterjú 
Motivációs levél írása 

Vonzatos igék: sich freuen über  
worüber – über wen 
darüber – über ihn 
Vonatkozó mellékmondat der, die, 
das vonatkozó névmással 
Vonatkozó névmások birtokos 
esete: dessen, deren 

 Életmód Időpontok, 
-tartamok kifejezése 
Nyitva tartás 
Magyar és nemzetközi 
ételkülönlegességek 

Időhatározók: am Nachmittag 
Melléknév vegyes és erős 
ragozása: ein netter Mann, 
ugarische Salami 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Indoklás 
Érdeklődés 
Meghívás, elfogadása/elutasítása 
Helyeslés 

Tőhangváltós igék: treffen, 
lesen, fahren, laufen  
müssen  
Okhatározó: denn  
in + Akkusativ/ Dativ  
Felszólító mód 
Elbeszélő múlt idő: war, 
hatte 

 

Utazás, turizmus Nyaralási preferenciák 
Történetmesélés 
Menetrend olvasás 
Menetjegyvásárlás 
Információkérés 

Gyenge igék befejezett múlt ideje 
Erős igék befejezett múlt ideje 
Személyes névmás tárgyesete 
Helyhatározók földrajzi nevekkel 
entweder – oder  
sowohl – als auch 



Köszönésre reagálás 
Üdvözletküldés 
Segítség felajánlás, segítség 
elhárítása 
Útvonalak leírása 
Közlekedési eszközök előnyei és 
hátrányai 
Útbaigazítás 
Tájékozódás az utcán  

weder –noch 
Kötőszó: ob  
Függő kérdés  
Elöljárók: über, durch, entlang 
 

 Tudomány, technika A (nem)tetszés kifejezése  
Vélemény- 
nyilvánítás  
Indoklás 
Internetes oldal bemutatása 

Kötőszó: weil 
dürfen 
Módbeli segédigék elbeszélő múlt 
(Präteritum) alakja 

Gazdaság és pénzügyek jegyvásárlás 
Szolgáltatások a repülőtéren 
 

kötőszó ob  
Határozatlan névmás: einer, 
welche  
Tagadó névmás: keiner 
Főnevesült melléknevek 

 

Tanulás és tanítást segítő taneszközök 

Javasolt és használható tankönyvek:  

Kon-Takt 1. tankönyv és munkafüzet 7-8. lecke, Kon-Takt . Tk és Mf. 1-6 lecke 

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 

Taneszközök: 

1. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
2. hanganyag: CD-k, DVD- k 
3. CD lejátszó, laptop/számítógép, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Német-magyar szótár, magyar-német szótár 
 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Szövegértés: 

- ismert eszközökkel megfogalmazott szöveg megértése, fontos információk kiemelése 
- a szöveg ismeretlen elemeinek megértése a szövegkörnyezetből való következtetéssel 
- rövidebb köznyelvi szöveg lényegének megértése 
Beszédkézség: 

- beszélgetés kezdeményezése és befejezése ismert témákkal 
- egyszerű mondatokkal közlések megfogalmazása, információk kérése, események 

elbeszélése 
- megértési probléma esetén segítség kérése 
Íráskézség: 



- ismert nyelvtani elemekre épülő szöveg helyes leírása 
- rövid (8-10 mondatos) szöveg szerkesztése tényszerű információkból 
- üzenet, üdvözlet, rövid baráti levél megalkotása 
 

Magasabb osztályba lépés feltételei 

- rövid (20-25 szavas) szöveg megértése, kérdések alapján való értelmezése 
- biztonsággal képezze és használja a múlt időket 
- 5-8 mondatos önálló témakifejtés 
 

 

Értékelés – számonkérés 

 

Szóban: folyamatos 

Formái: kérdés- válasz 

   tartalommondás németül 

   dialógus – szerepjáték, szituáció szerinti véleménynyilvánítás 

Írásban: 3-4 nagydolgozat, témánként témazáró 

      írásbeli ellenőrzés, melynek célja nyelvtani ismeretek, szókincs, kifejezőkészség 

ellenőrzése 

 

Javasolt feladatformák: nyelvtani feladatok, szituációs kiegészítéses feladatok, fordítós, 

        önálló témakifejtés, az érettségin is előforduló típusfeladatok 

szintnek megfelelően. 



11. évfolyam 

Éves óraszám: 36 hét*4 óra- 144 óra 

Célok 

Valamennyi nyelvi kompetencia továbbfejlesztésével alakuljon ki a tanuló nyelvi 
tudatossága; legyen képes 

- nyelvtudását rendszerezni, 
- megszerzett tudását a gyakorlati életben felhasználni, 
- azt akár intézményes keretek közt, akár önállóan továbbfejleszteni. 

Ismerje azokat a civilizációs elemeket, amelyekkel a célnyelvi országokban jól elboldogul.  
 
KÖVETELMÉNYEK 

Beszédértés 

A tanuló értse meg 
- a közel természetes sebességű, ismeretlen elemeket is tartalmazó beszédet, 
- annak lényegét tudja magyar nyelven ismertetni. 
 
Beszédkészség 

A tanuló tudja 
- magát valós helyzetben beszédszándékoknak megfelelően megérteni, gondolatait 

körülírni, 
- a hallott vagy olvasott szöveg lényegét összefoglalni, 
tudjon 
- közel természetes sebességű, hétköznapi témákban folytatott társalgásban részt venni, 

abból kilépni, 
- eseményekről, élményekről és jövőbeni tervekről összefüggően beszélni. 
 
Olvasásértés 

A tanuló értelmezően olvasson fel néhány ismeretlen elemet is tartalmazó szöveget, 
önállóan dolgozzon fel életkorának megfelelő témájú autentikus szöveget 
egynyelvű/kétnyelvű szótár segítségével. 
 
Íráskészség 

A tanuló tudjon 
- mindennapi életével kapcsolatos eseményekről és az őt érkelő jelenségekről egyszerű, de 

összetett mondatokat is tartalmazó fogalmazást írni, 
- halott vagy olvasott szöveg lényegét írásban összefoglalni, ismerkedjen meg a hivatalos 

levélírás formai követelményeivel. 
 
Szókincs 
A 11. osztály végére a tanuló rendelkezzen mintegy 1500 szót és kifejezést felölelő aktív 
szókinccsel. Kívánatos, hogy kétnyelvű szótárt biztonsággal használjon. Az egynyelvű 
szótárak használata is javasolt.  



Témakörök Óraszám 

1. Az iskola 10 óra  

2. Ember és társadalom 40 óra 

3. Környezetünk 20 óra 

4. Életmód 20 óra  

5.  Szabadidő, művelődés, szórakozás 25 óra  

6.  Utazás, turizmus 9 óra  

7.   Gazdaság és pénzügyek 20 óra  

Összesen:  144 óra 

 
Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

Az iskola Tippek a nyelvtanuláshoz Zustandpassiv: ist geöffnet, 
während kötőszó 

Ember és társadalom Tájékoztatás kulturális 
eseményekről, szolgáltatásokról 
Ajándékozás, ünnepek szervezése 
Ünnepi szokások, az ünnepek 
előkészítése 
 
Emberek külső és belső 
tulajdonságainak bemutatása 
A családban betöltött szerepek 
 
Kérdőív készítése, a konfliktusok 
feloldása, bocsánatkérés, 
tanácsadás, nyugtatgatás 

wer, wen, wem, wessen 
vonatkozó névmások 
Szórend: tárgy- és részeseset 
einander, miteinander kölcsönös 
névmások 
 
A derjenige, diejenige, dasjenige 
névmás, als ob kötőszó 
Melléknévi vonzatok: stolz auf, 
peinlich + D 
A befejezett melléknévi igenév: 
ein gedeckter Tisch 

 Környezetünk Az időjárási jelenségek jellemzése 
A városi és a falusi élet 
Élethelyzetek szembeállítása 
 
Állattartás: Érvek és ellenérvek, 
egyetértés és egyet nem értés 

Összehasonlítás: je… desto…. 
Szenvedő szerkezet (Passiv) 
módbeli segédigével: kann 
gemacht werden 
 

 Életmód Testrészek  
Panaszok, fájdalmak 
Időpont egyeztetése az orvossal 
Kórházi tevékenységek 
Beszámolás eseményekről 
Étkezési - és életmódszokások 

sollen 
Szenvedő szerkezet (Passiv) jelen- 
és elbeszélő múlt ideje: 
wird/wurde gemacht 
lassen 
Szenvedő szerkezet befejezett 
múlt ideje: sind ausgezeichnet 
worden 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Sportolás, sportok, 
sporttevékenység jellemzése 
Tanácsadás, buzdítás 
Szurkolás 
Sportműsorok tv-ben 
Rekordok és sportolók  
Extrém sport – pro és kontra 
 
Grafikonelemzés, újságcikkek 
 
Beszámoló a saját 
médiahasználatról  
 
 

zu + Infinitiv 
Kötőszók: als –wenn 
sollte 
 
 
 
 
 
sich beeilen, sich kämmen 
visszaható igék 
bis, solange, bevor, nachdem, 
sobald időhatározó kötőszavak, 
régmúlt (Plusquamperfekt) 
hatte eingeladen 



Az egyes médiák előnyei és 
hátrányai, filmajánlás, történetek 
összefoglalása 

anstatt dass/anstatt…zu, ohne 
dass/ohne…zu 

Utazás, turizmus Képleírás, a tetszés kifejezése 
Szállásfoglalás 

Kötőszók: obwohl, trotzdem 
Um…zu, ill. damit célhatározós 
szerkezet, a wo vonatkozó névmás 

Gazdaság és pénzügyek Irodalmi alkotás elemzése, vágyak 
kifejezése 
Vásárlás 
 
A háztartási eszközök használata 

Óhajtó mondat: Wenn ich doch 
mehr Zeit hätte! 
Feltételes mondat wenn nélkül: 
Hätte ich mehr Zeit… 
haben zu + Inf 

 

 

 

Tanulás és tanítást segítő taneszközök 

Javasolt és használható tankönyvek:  

Kon-Takt 2. tankönyv és munkafüzet 7-8. lecke, Kon-Takt 3 . Tk és Mf. 1-6 lecke 

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 

Taneszközök: 

1. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
2. hanganyag: CD-k, DVD- k 
3. CD lejátszó, laptop/számítógép, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Német-magyar szótár, magyar-német szótár 
  



12. évfolyam 

 

Éves óraszám: 32 hét*4 óra- 128 óra 

Célok és feladatok 

 

A német nyelvi kompetenciák továbbfejlesztése, magabiztos, önálló kommunikációs 

készségek begyakoroltatása annak érdekében, hogy tanuló képes legyen: 

- az érettségi illetve a nyelvvizsga feladattípusait önállóan megoldani 
- nyelvtudását bármely szituációban a nyelvi kommunikáció eszközeként használni az 

idegen nyelvi helyzetekben 
- nyelvi ismereteit intézményi keretek között vagy önállóan továbbfejleszteni 
- adott témáról folyamatosan beszélni, saját álláspontját érvekkel alátámasztani, mások 

véleményét kikérni 
- tapasztalatait, elképzeléseit, érveit írott szöveg formájában is kifejteni 120-150 szóban  

 

 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 12 óra 

2. Ember és társadalom 13 óra 

3. Környezetünk 12 óra 

4. Az iskola 15 óra  

5. A munka világa  13 óra  

6. Életmód 12 óra  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 12 óra  

8. Utazás, turizmus 13 óra  

9. Tudomány, technika 13 óra  

10. Gazdaság és pénzügyek 13 óra  

Összesen:  128 óra 

 

Témakör Kommunikációs szándék-
készségek 

Nyelvtani fogalomkörök 

Személyes vonatkozások, család Kon-Takt 3 alapján: Életpálya-
bemutatás 
Direkt Repetitorium alapján:  
Hivatalos dokumentumok 
kitöltése 

melléknév ragozása: erős, gyenge, 
vegyes ragozása 



személyek külső belsőő jellemzése 
 

Ember és társadalom barátságok jellemzése, 
családi ünnepek bemutatása, 
nemzeti és nemzetközi ünnepek 
ismertetése 
női-férfi szerepek a családban- 
állásfoglalás/vita 

Passiv mondatok gyakorlása 

 Környezetünk Kon-Takt 3 alapján: 
Környezetvédelmi projektekben 
való részvétel, ill. azok szervezése 
 
Direkt alapján:  
Kép-szöveg párosítása 
Lakáshirdetések értelmezése 
Magánlevél- baráti levél írása 
Környezetvédelem 
Magyarországon- önálló 
témakifejtés 

 
Vorgangspassiv ismétlése 
levél formai jegyei 
Wechselpräpositionen 
 
 
 
módbeli segédigék, melléknévi 
igenév 

Az iskola Kon-Takt3 alapján: 
Tanulási szokások-  
A részvét és a bátorítás kifejezése 
 
Tanácsadás, a hivatalos 
telefonálás fordulatai 
Direkt alapján:  
saját iskola bemutatása, 
iskolatípusok bemutatása, magyar 
és német iskolatípusok 
összahasonlítása 
véleményalkotás az 
iskoláról/tanóráról 

 
A folyamatos melléknévi igenév: 
die fehlende Seite 
A főnévként használt 
melléknevek: der/die 
Auszubildende 
 
Melléknév fokozás, 
melléknévragozás ismétlése 

A munka világa  állásra jelentkezés- hivatalos levél 
 
óhaj, kívánság- álommunka 
bemutatása 

az igekötős igék –jelentésbeli 
különbségek felismerése, 
mondatba illesztése 
feltételes mód használata 

 Életmód Kívánságok kifejezése 
 
vélemény kifejezése ételekről, 
kedvelés-nem kedvelés kifejezése 

Feltételes mód használata 
Nachdem kötőszó használata 
 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Kedvenc könyv-film-
színdarab/színész bemutatása 
kedvenc sport- a sport előnyei-
hátrányai, állásfoglalás, 
véleményalkotás, vita 

sich-es igék 
Plusquamperfekt- a régmúlt és 
kötőszavai: bis, solange, bevor, 
nachdem, sobald időhatározó 
kötőszavak ismétlése 

Utazás, turizmus Közlekedés autóval, az autó részei 
menetjegyváltás 
időjárásjelntés, évszakok 
jellemzése 

Perfekt múlt idő 

 Tudomány, technika Kon-takt 3 alapján:  
A computer részei, számítógépes 
tevékenységek 
 
vélemény, óhaj megfogalmazása 
vita (computer, internet) 

sich lassen + Infinitiv, a feltételes 
múlt: hätte gekauft – wäre 
gewesen 

Gazdaság és pénzügyek Kon-takt 3 alapján:   



Szolgáltatások az autó körül, 
segítségkérés az autópályán 

einer, eine, eines der… einer der 
schönsten Tage meines Lebens 

 

 

Használt tankönyvek:  

Kon-Takt3 7-8 lecke,  

Direkt Repetitorium für das Abitur 

Maklári Tamás: Német nyelvteni ABC 

Taneszközök: 

 a fenti könyvek,  munkafüzetek 

 CD lejátszó, CD, interaktív tábla 

 szemléltető táblázatok, térképek 

 Német-magyar szótár, Magyar-német szótár 

 német újságok,internetes szövegek,blogok 

 egynyelvű szótár 
 

A 12. évfolyamon Kon-takt 3. részének 7-8 leckéjének témakörei- azok kommunikációs szándékait és 

nyelvtani fogalomköreit dolgozzuk fel. Ezen az évfolyamon az érettségire felkészítés a Direkt 

Repetitorium für das Abitur c. könyv használatával történik. (A táblázatban jelöltük, mely könyv alapján 

kerül feldolgozásra adott témakör. Ahol nincs külön jelölve, ott a Direkt Repetitorium c. könyv alapján 

haladunk). A két lecke feldolgozása után a tanult témakörök, nyelvtani fogalomkörök ismétlése, az 

elsajátított kommunikációs szándékok mind gyakoribb használata, az érettségi típusfeladatok 

gyakorlása (Olvasott szöveg értés, hallás utáni szövegértés, nyelvhelyesség, levélírás), képleírások, a 

szóbeli feleletekre felkészülés- szituációs gyakorlatok, a szókincs bővítése, önálló témakifejtés-, a 

csoport igényeinek megfelelően, az előforduló problémakörök tisztázásával történik.  

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Szövegértés: 

- a tanuló értse meg a mindennapi élet témaiban folytatott, normál tempójú, élő illetve rögzített 

beszédet 

Beszédkészség: 

- legyen képes meghatározott témakörökben önállóan véleményt formálni, beszélgetést 

kezdeményezni és beszélgetésbe bekapcsolódni 

Olvasásértés: 

- a tanuló legyen képes ismeretlen elemeket tartalmazó szövegeket is helyesen, jó kiejtéssel és 

hanglejtéssel olvasni 

- értse meg az olvasott szöveg lényegét 

- a szöveg tartalmát tudja összefoglalni néhány mondatban 



Íráskészség: 

- legyen képes adott témában irányított fogalmazást írni, néhány szövegfajtát önállóan is 

összeállítani 

 

Értékelés – számonkérés: 

 

Szóban: folyamatos 

Formái: - önálló témakifejtés adott témakörben 

  - dialógus - szerepjáték 

             - vita adott témában 

             - szituáció szerinti véleménynyilvánítás  

 

Írásban: 3 nagy dolgozat, témánként témazáró 

     Érettségi feladatok/feladatlapok 

  



5. SZAKISKOLIA TANTÁRGYI PROGRAM 

Idegen nyelvek 

kifutó képzések 

 

A szakiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy 
idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, 
amellyel való ismerkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte.  

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve 
az a törekvés, hogy a tanuló a szakiskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák 
birtokába jusson, melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, 
hogy megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően önállóan is 
tovább tudja ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a tanuló 
számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem egyben 
kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák, s ezáltal önmaga, saját népe és saját kultúrája 
alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

A szakiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az 
alapkészségekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A 
legtöbbjük hátrányos szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. 
Ezért a szakiskolai nyelvoktatásnak biztosítani kell az idegen nyelvi felzárkóztatás lehetőségét, 
a differenciált, szükség szerint az egyéni tanulás rendszerét. 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és 
a beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban 
a tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A kerettanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési 
céljait. A célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési faladatokat, az ahhoz szükséges 
előzetes tudást, a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt 
eredményeit az évfolyamok végén. A kitűzött célok megvalósításához a vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően a program évi 36-36-34 tanítási héttel és 72-72-68 tanórával 
számol (heti 2 kötelező tanóra). 

A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia 
fejlesztése alkotja a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 
íráskészség – területén. A készségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli 
interakció élvez előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a 
nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 
közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. A célnyelvi műveltség és az interkulturális 
kompetencia fejlesztése eredményeképpen a tanulók legyenek képesek a saját és más 
kultúrák különbségeinek és hasonlóságainak értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és 
érzékenyebbé más kultúrák iránt. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a 
nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt, a nevelési és 
tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználásával a nyelvtanítás tartalmának rugalmas 
keretein belül. 

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai 
kor igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs technológiák 
használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. 



Fontos cél a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását 
önállóan fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és 
sikeresen elsajátítani. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a szakiskolai 
tanulók esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül sokakra jellemző, hogy 
tanulási nehézségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, kevés az önbizalmuk, 
csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az 
átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a 
szülői háttértől. 

Mindezek tükrében az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt 
feladata a tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat 
abban, hogy bízzanak önmagukban, bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek 
az idegen nyelv elsajátítására és különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. 
Biztosítani kell számukra a feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben 
átismételhessék, rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy 
amennyiben valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid ideig 
tanulták az idegen nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.  

Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi 
alapkészségeit a beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a 
beszédkészség területén a nyelvhelyesség helyett a folyamatosság és a megfelelő 
szóhasználat középpontba állításával. Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia szoros 
összefüggésben és állandó kölcsönhatásban áll a tanuló általános kompetenciáival, és így 
fejleszteni szükséges a tanuló stratégiai kompetenciáját, nagy hangsúlyt helyezve azokra a 
stratégiákra, melyek elősegítik az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek hatékonyabbá teszik a 
nyelvtanulást, és megkönnyítik a nyelvhasználatot; interkulturális kompetenciáját, amibe 
beletartozik a saját és az idegen kultúra egymáshoz való viszonyításának képessége; a más 
kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtés készsége és képessége; a kultúrák 
különbözőségéből adódó félreértések kezelésére való készség és képesség; szociális 
kompetenciáját, azaz az egymástól való tanulás és az egymásért végzett munka készségét és 
képességét; személyes kompetenciáit. 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és 
motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, a célnyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint 
más nyelvek megismerésére.  

Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók 
együttműködési készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában. 

A szakiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 
befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet 
a négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és 
beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet 
mind a négy alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 
kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 
konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel 
tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan 
emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes 
nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és 
segítőkész.  



Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 
szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  
Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 
konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 
legfontosabb információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és 
érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az 
internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes megérteni neveket, 
számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok 
konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat 
megérteni. Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 
információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős 
kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes 
szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 
hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető 
információkat adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi 
helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni 
úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az 
emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. 
Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, 
„mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy 
kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. Közléseiben nagyjából 
megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 
adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével 
mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős 
szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy szavakat 
és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 
érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 
többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy 
egyszerű beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, 
búcsúzkodás és az alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány 
egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, 
melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben 
egyszerű szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül 
hozzá intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes 
rövid beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha 
gyakran meg is akad, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a 
mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze. Képes 
beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan 
elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy 
beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, 
rövid közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek 



használatában még bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai 
ápolására rövid, egyszerű szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 
kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon 
alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 
egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt 
módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű 
formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, 
amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 
használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és 
érthetően, valamint irodalmi nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. 
Képes ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, 
ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes egyszerű, 
rövid, mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a szövegekből 
egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 
lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket 
megérteni, ha azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat és/vagy 
internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és 
megértse a számára fontos információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 
kifejezze magát, miközben még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy 
egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket 
fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi 
vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani 
szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 
megfogalmazni. Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy 
esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, 
„később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű 
mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. Képes mondatait helyesen 
hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése többnyire nem nehezíti az 
értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából 
hibátlan közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, 
helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély 
szókinccsel és néhány egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon 
ismerős témákról, őt magát személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról 
megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli 
sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket 
egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási 
szabály megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 
beszélgetőpartnere irodalmi nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos 
dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét 
szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal 
kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig tudja megoldani, 



és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon ismerős, egyszerű és 
rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy ismerős 
helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős 
témakörben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse a 
beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon. Képes arra, hogy 
nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy betűzzön 
bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes beszédében a 
mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a kijelentés, 
a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 
közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes rövid, 
személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és kívánságokra 
vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. Képes 
gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási szabályokat, s így a 
helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

A fenti szintleírások alapján az elérhető eredmények a helyi tantervekben tovább 
pontosíthatók, a lehetőségek és a szükségletek alapján az összes készségre vonatkozóan, vagy 
csak egyes készségterületeken kiegészíthetők, módosíthatók.  

Fontos, hogy ne csak a tanárok, hanem a tanulók is tisztában legyenek a nyelvtanítás-
nyelvtanulás céljaival, az elérhető eredményekkel. Ennek érdekében érdemes beszélgetéseket 
kezdeményezni velük, melyek során egyrészt megismerhetik a célkitűzéseket, másrészt 
kinyilváníthatják véleményüket, javaslatokat, kívánságokat fogalmazhatnak meg. 

A szakiskolai 9-10-11. évfolyam idegen nyelvi műveltségterület tartalmát/témaköreit, illetve 
az órakeretet a következő táblázat tartalmazza. A 11. évfolyam eltérő óraszámai a kevesebb 
tanítási hét miatt állnak elő. 
 

Javasolt kerettantervi témakörök/óraszámok 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nyelvtanulás célja 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 
fontosságáról. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 
feltárása, megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás 
érdekében.  
Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 
Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 
és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 
helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 
tematikus összeállítása, elemzése. 
Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 
A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 
feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 
sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 
rögzítése. 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: hivatalos 
szövegek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 
nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 
köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 
mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, 
idegen nyelvi korrektség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 
alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 
íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított 
technikák. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 
legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 
vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra 
való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb 
tanulótípusok megismerése, az ismereteket önmagára 
vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A 
stratégiai kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 
célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a 
világban játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 
Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 
megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 
A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 
megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 
hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 
kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 
alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 
célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 
felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon 
tanultak tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 
idegrendszer és 
viselkedés. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 
jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 
motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; 
DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, 
önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Én és a családom 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 
szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 
feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 
lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 
kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 
kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 
családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 
kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 
időtöltés stb.). 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 
felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. 
A témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 
alapján az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
személyének, családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok és 
kötelességek, 
egyének és 
közösségek szerepe a 
történelemben. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
konfliktusok 
ábrázolása az 
irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 
tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 
 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak


Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az otthonom 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 
pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 
funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 
eszközöket. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 
alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 
helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 
bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 
bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába 
vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 
alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
lakókörnyezetének megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 
feldolgozása. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 
megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 
Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
földrajz és település 
kapcsolata 
 
KOMA: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 
irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 
online-lakáshirdetés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az iskola és barátaim 
Órakeret: 

6 óra 



Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 
rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 
tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 
definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 
szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 
Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 
hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 
kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során 
barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú 
barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 
belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és 
különbségek megnevezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 
hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 
országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 
megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása 
egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 
megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  
Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
iskola a 
történelemben. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 
tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 
élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Órakeret: 

5 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 
hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges 
védekezés formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok 
változását követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, 
valamint a praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 
ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 
használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 
testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 
élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 
osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 
ruhadarabok. 
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre 
vonatkozóan. 
Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 
plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 
írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 
között. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: irodalmi és 
hétköznapi szövegek 
értelmezése. 
 



Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 
értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 
bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 
természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 
szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Eszem-iszom, étkezés 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 
étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 
receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast 
food vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 
táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 
Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 
összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 
házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi 
le az asztalt, ki mosogat? 
Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 
receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 
összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc 
ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 
alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 
gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 
pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 
egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 
összefüggések felismerése.  

Természetismeret: 
táplálkozás, emésztés, 
kiválasztás. 



Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 
nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
szövegek feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 
adatok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, 
rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 
tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 
termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 
betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, 
mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szabadidőmben 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 
elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 
színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 
megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban 
és a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 
függőség eszköze. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 
szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 
kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, 
esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési 
szokásai, haverok, bulik, közös programok. 

Természetismeret: 
állandóság és 
változatok – 
információ, 



Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 
iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 
Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 
akadályai, belső-külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 
időtartama. 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 
összefüggése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 
feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 
hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. 
A különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése.  

szexualitás, az emberi 
élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 
erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 
a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 
társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 
Órakeret: 

11 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 
szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 
alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 
tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 
szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 
munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 
előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  



A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 
illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  
Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 
szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 
lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 
országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti 
köröm, társas életem, autóm. 
Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 
és hátrányok megfogalmazása. 
A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 
lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 
nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 
Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 
munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 
foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 
menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 
elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 
Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 
hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 
összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 
Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 
szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 
ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 
legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 
kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 
globalizációs 
jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, 
hatványozási 
ismeretek. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 
tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 
munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 
bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 
értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 
megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Végre itt a nyár! – projekttervek 
Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 
szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 
tapasztalatcsere. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 



fejlesztési 
feladatok 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 
heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 
szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 
ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 
kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 
lehetőségek itthon és külföldön. 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról 
a partner osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 
internet stb. alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 
köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 
bontva. 

Természetismeret: 
térképhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
információforrások 
használata 
(prospektusok, képek), 
szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 
feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 
beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

ANGOL NYELV SZAKISKOLAI KÉPZÉS 9-11. ÉVFOLYAMIG  

(72+72+64 órával számolva évfolyamonként) 

 

Témakörök/Évfolyamok 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

A nyelvtanulás célja 2 2 2 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket 14 17 14 

Én és a családom 15 5 7 

Az otthonom 14 0 6 

Az iskola és barátaim 4 9 4 



Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 2 8 6 

Eszem-iszom, étkezés 1 13 2 

Szabadidőmben 10 15 13 

Válasszunk szakmát! 6 0 10 

Végre itt a nyár! - projekttervek 4 3 0 

Éves óraszámok összesen: 72 72 64 

  



9. évfolyam 

 

Éves óraszám: 72 
Témakörök Óraszámok 

1. A nyelvtanulás célja 
Célok meghatározása 
Témák ismertetése, sorrendiség 
Szabályok rögzítése 

2 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket 
Ismerkedés 
Tantervi célok 
Témakörök megvitatása 
Ötletbörze 
Szabályok 
Célnyelvi országokról ismeretszerzés, frissítés, bővítés (A 10–11. 
évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak tematikus 
ismétlésére szolgál.) 
 

14 

Én és a családom 
Bemutatkozás 
Családtagok bemutatása 
Napirend 
Család hétköznapjai, feladatai 
Célnyelvi országok családjának megismerése 

15 

Az otthonom 
A tanuló szobája, lakótere 
Bútorok, lakás, ház bemutatása 
Környék, környezet 

14 

Az iskola és barátaim 
Iskolarendszer, tantárgyak, elvárások 
Iskolai hétköznapok, barátságok 
Barát bemutatása 
Közös programok 

4 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Évszakok jellemzése, hatásai 
Női/Férfi öltözködés 
Kedvenc ruhadarab, smink, hajviselet 
Alkalmi öltözékek, ünnepekre 
Időjárás 
Extrém időjárás 
Új ruha vásárlása 
Divat 

2 

Eszem-iszom, étkezés 
Étkezési szokások 
Családi ünnepek, baráti összejövetelek 

1 



 
 

Munkamegosztás - vásárlás, főzés, mosogatás 
Etikett otthon, vendégségben, étteremben 
Kedvenc ételek 
Családi kassza, gazdálkodás 
Egészségmegőrzés 

Szabadidőmben 
Munkamegosztás a családban, kedvenc feladatok 
Kedvenc időtöltés: 
filmek, hétvégi programok, zene, buli 
Egészséges életmód 
Sport, tömegsport, versenysport 
Szenvedélybetegségek 
Szabadidő tervezése 

10 

Válasszunk szakmát! 
A közeli jövő 
Tervek 
Családtervezés 
Foglalkozások a környezetemben 
Iskolarendszer/Képzési formák 
Álommunka, munkatársak, állásinterjú, célok 
Szakmacsoportok, szakmák itthon/külföldön 

6 

Végre itt a nyár! – projekttervek 
Terveim a nyárra 
Nyaralás megszervezése itthon/külföldön 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a partner 
osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet stb. 
alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 
párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

4 

Összesen: 72 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. A nyelvtanulás célja 
 

Néhány hétköznapi angol szó 
és kifejezés bemutatása 
Alapvető társalgási elemek 
elsajátítása 
 

Az ábécé betűi 
Betűzés 
Üdvözlés, köszönés 
Színek azonosítása 
A számok 0-10 
Telefonszámok kérdezése és 
megadása 
Tantermi nyelvezet és 
tárgyak megismerése 



2. Hogyan tanuljam az 
idegen nyelveket 

A környezet (osztálytársak, 
tanár, iskola), a nyelvtanulási 
szakasz legfontosabb 
célkitűzéseinek, tartalmainak 
megismerése, a tanulói 
vélemények figyelembe 
vétele ezek kialakításában. 
Az önálló tanulásra való 
képesség fontosságának 
beláttatása. A legalapvetőbb 
tanulótípusok megismerése, 
az ismeretek önmagára 
vonatkoztatása. A hatékony 
(nyelv)tanulási stratégiák 
használata. A stratégiai 
kompetenciák fejlesztése. 
Alapvető ismeretek szerzése 
a célnyelvi országokról, a 
célnyelvnek 
Magyarországon, Európában 
és a világban játszott 
szerepéről. 
Egy brit serdülőkorú 
napirendjének bemutatása 

Ismerkedés az új 
osztálytársakkal, a 
nyelvtanárral, az iskolával. 
Ismerkedés a tantervvel, a 
tantervi célok megismerése 
és megvitatása, egyéni célok 
megfogalmazása. 
A szakiskolai tanulmányok 
során feldolgozandó 
témakörök megismerése és 
megvitatása. Ötletbörze a 
nyelvtanulás 
hatékonyságának 
növelésére. Nyelvórai 
szabályok – a közös munka 
kereteinek meghatározása. A 
célnyelvi országokkal 
kapcsolatos alapvető 
ismeretek rendszerezése, 
elmélyítése, valamint a 
célnyelvre, annak szerepére, 
hasznára vonatkozó 
ismeretek felfrissítése, újabb 
ismeretek megszerzése, 
bővítése. 
Az előzőekben tanultak 
ismétlése és konszolidációja
 A tanult szókincs 
bővítése és konszolidációja 

3. Én és a családom Beszélgetés a legjobb 
barátról, családról és a 
kedvenc tantárgyról 
Önmagunk bemutatása 
 
 
 
 
A család bemutatása 
 
 
 
 
Beszélgetés a napirendről 
Az idő bemutatása 
 
A szokások és a rendszeres 
tevékenységek megismerése 

Személyes információ 
közvetítése (vezetéknév, 
keresztnév, állampolgárság, 
életkor) 
A létige 
Where…. from? 
How old? 
 
Beszélgetés a saját családról 
Birtoklás kifejezése 
A have got szerkezet 
A birtokos eset;Who…? 
 
Az idő bemutatása 
Üdvözlések 
 
Present simple igeidő (állítás) 
 



 
A házimunka bemutatása 
 
A preferenciák bemutatása 
 
 
 
A tehetség bemutatása 
 
 
 

 
Present simple igeidő 
(tagadás) 
 
Vélemény kifejtése 
Javaslattétel 
Beszélgetés a zenéről 
Let’s/How about? What 
about…? 
 
Beszélgetés a tehetségről és 
a képességekről 
A can módbeli segédige 

4. Az otthonom Különbségtétel a ház és a 
lakás között, a környék 
jellemzése 
A tárgyak jellemzése 
A tárgyak helyének 
megismerése 
A ház belsejének a 
bemutatása 
Közlekedési alapismeretek – 
tájékozódás angolul 
Adott város, nagyváros és a 
környék bemutatása 
A háztartási eszközök 
megismerése 
Más háztípusok megismerése 
 

Tárgyak megnevezése, 
azonosítása és jellemzése 
Mutató névmások: this, that, 
these, those 
Tárgyak megnevezése, 
azonosítása és jellemzése 
Kérdezés a tárgyak helyéről 
és helyzetéről 
A „the” határozott névelő 
Where? 
Helyhatározói elöljárószavak 
(in,on, under, behind, in 
front of, next to) 
Kérdezés a tárgyak helyéről 
és helyzetéről 
A ház helyiségeinek 
bemutatása kérdezéssel és 
válaszadással 
There is/there are szerkezet 
A határozott és a 
határozatlan névelő 
Útbaigazítás 
Adott hely megadása 
instrukciók segítségével 
A felszólító mód 
Útbaigazítás 
Beszélgetés a városról és a 
környékről 
Beszélgetés a háztartási 
eszközökről 

5. Az iskola és barátaim 
 

Ismerősök bemutatása és 
jellmezése 
Az iskolai élet megismerése, 
képességek bemutatása 

Általános személyes 
információk cseréje (név, 
életkor, évfolyam) 



 

Kérdezés egészségi állapot 
felől 
Köszönés és elköszönés 
A létige egyszerű jelen idejű 
alakjai (állító és tagadó 
formák) 
Beszélgetés a kedvenc 
tantárgyról 
What are you good at? 
A létige egyszerű jelen idejű 
alakja (kérdés és roved 
válaszok) 
Possessive adjective 
megismerése 
Beszélgetés a kedvenc 
tantárgyról 
What are you good at? 

6. Ruhatáram télen-nyáron, 
bevásárlás 

Az idő bemutatása 
A nevezetes napok 
megismerése 

Az idő bemutatása 
Üdvözlések 
A dátum közlése 
Beszélgetés a 
születésnapokról 
Meghívás 

7. Eszem-iszom, étkezés Az idő bemutatása 
A nevezetes napok 
megismerése 

A dátum közlése 
Beszélgetés a 
születésnapokról 
Meghívás 

8. Szabadidőmben A szabadidős tevékenységek 
megismerése 
A szokásosan ismétlődő 
cselekvések bemutatása 
Beszélgetés a hétvégéről, a 
hobbikról és a zenéről 

Beszélgetés a szabadidős 
tevékenységekről 
Present Simple (kérdés, rövid 
válaszok) 
Beszélgetés a filmtípusokról 
Beszélgetés a kedvenc napról 

9. Válasszunk szakmát! A foglalkozások megismerése 
Más foglalkozások 
megismerése 
A munka világának 
bemutatása 
A tehetség bemutatása 
 

Beszélgetés a különböző 
foglalkozásokról 
Beszélgetés a munkáról 
Gyakorisághatározók 
How often? 
Beszélgetés a tehetségről és 
a képességekről 
A can módbeli segédige 

10. Végre itt a nyár! - 
projekttervek 

Az utazási módok 
bemutatása 
A szabadidő eltöltésének 
sajátos formájának 
bemutatása 

Beszélgetés az utazási 
módokról 



A továbbhaladás feltételei 

A továbbhaladás feltételei: 
 
A diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető 
fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 
mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, 
amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, 
akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű 
interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.  
 
Beszédkészség, beszédértés 
Képes legyen: 
-önmagára, családjára, környezetére vonatkozó egyszerű szavakat, mondatokat megérteni és 
használni. 
- ismerős témakörön belül rövid szöveg lényegét megérteni 
- kötőszavakat használni 
- rövid, begyakorolt szófordulatokat használni 
- nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információt adni és megérteni. 
- többszöri elismétlés után megérteni  a mindennapi életre vonatkozó kifejezéseket, ha 
lassan és érthetően beszélnek hozzá. 
 
Szövegértés 
Képes legyen: 
- Egyszerű szövegekben a mindennnapok konkrét szükségleteivel kapcsolatos egyes szavakat 
és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. 
- Ismerős kontextusban megérti a neveket, számokat, árakat, időpontokat és egyes szavakat 
és nagyon egyszerű kifejezéseket. 
 
Íráskészség 
Képes legyen: 
- a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó adatokat röviden és 
egyszerűen írásban megfogalmazni 
-szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni.  
-számára ismerős szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni 
- kötőszavak használatára szövegalkotás közben. 
 
Szóbeli interakció 
Képes legyen: 
- egyszerűen kommunikálni 
- egyszerű beszélgetést kezdeményezni. 
- alkalmazni az alapvető köszönési és udvariassági formákat 
- megválaszolni a hozzá feltett kérdéseket és egyszerű kérdéseket feltenni. 
- értelmezni a mondathangsúlyt 
- olyan kiejtésre, ami legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni 
tudja, amit mond. 
 
Írásbeli interakció: 



Képes legyen: 
-egyszerű, rövid közlések megfogalmazására a tanult nyelvtani szerkezetek használatával 
- egyszerű szövegek alkotására a személyes kapcsolatainak ápolása érdekében.(pl. 
üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 
 
Tanulás és tanítást segítő taneszközök 

Javasolt és használható tankönyvek 

1. H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni– The English Hub 1A tankönyv és munkafüzet 
Taneszközök: 
11. A fenti könyvek és munkafüzeteik, valamint szószedeteik, CD-n lévő segédanyagok 
12. Hanganyagok (CD, DVD, digitális formában) 
13. Magnó, CD, videólejátszó, interaktív tábla, internet, projektor, tablet, notebook 
14. Szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
15. Szótárak 
  



10. évfolyam 
 

Éves óraszám: 72 
 

Témakörök Óraszámok 

2. A nyelvtanulás célja 
Célok meghatározása 
Témák ismertetése, sorrendiség 
Szabályok rögzítése 

2 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket 
Ismerkedés 
Tantervi célok 
Témakörök megvitatása 
Ötletbörze 
Szabályok 
Célnyelvi országokról ismeretszerzés, frissítés, bővítés (A 10–11. 
évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak tematikus 
ismétlésére szolgál.) 

17 

Én és a családom 
Bemutatkozás 
Családtagok bemutatása 
Napirend 
Család hétköznapjai, feladatai 
Célnyelvi országok családjának megismerése 

5 

Az otthonom 
A tanuló szobája, lakótere 
Bútorok, lakás, ház bemutatása 
Környék, környezet 

0 

Az iskola és barátaim 
Iskolarendszer, tantárgyak, elvárások 
Iskolai hétköznapok, barátságok 
Barát bemutatása 
Közös programok 

9 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Évszakok jellemzése, hatásai 
Női/Férfi öltözködés 
Kedvenc ruhadarab, smink, hajviselet 
Alkalmi öltözékek, ünnepekre 
Időjárás 
Extrém időjárás 
Új ruha vásárlása 
Divat 

8 

Eszem-iszom, étkezés 
Étkezési szokások 
Családi ünnepek, baráti összejövetelek 
Munkamegosztás - vásárlás, főzés, mosogatás 

13 



 
 

Etikett otthon, vendégségben, étteremben 
Kedvenc ételek 
Családi kassza, gazdálkodás 
Egészségmegőrzés 

Szabadidőmben 
Munkamegosztás a családban, kedvenc feladatok 
Kedvenc időtöltés: 
filmek, hétvégi programok, zene, buli 
Egészséges életmód 
Sport, tömegsport, versenysport 
Szenvedélybetegségek 
Szabadidő tervezése 

15 

Válasszunk szakmát! 
A közeli jövő 
Tervek 
Családtervezés 
Foglalkozások a környezetemben 
Iskolarendszer/Képzési formák 
Álommunka, munkatársak, állásinterjú, célok 
Szakmacsoportok, szakmák itthon/külföldön 

0 

Végre itt a nyár! – projekttervek 
Terveim a nyárra 
Nyaralás megszervezése itthon/külföldön 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a partner 
osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet stb. 
alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 
párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

3 

Összesen: 72 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. A nyelvtanulás célja 
 

Az előző év során tanultak 
ismétlése 

Az előző év során tanultak 
ismétlése 

2. Hogyan tanuljam az 
idegen nyelveket 

Alapvető ismeretek szerzése 
a célnyelvi országokról, a 
célnyelvnek 
Magyarországon, Európában 
és a világban játszott 
szerepéről. 
A pizza bemutatása 

Az előzőekben tanultak 
ismétlése és konszolidációja 



Velence bemutatása 
Új-Zéland megismerése 
A tanév során tanultak 
összegzése, gyakorlatok 

3. Én és a családom A modul bemutatása, 
Beszélgetés a múlt 
hétvégéről, a legutóbbi 
utazásról 
A múlt idő megismerése 
A történelmi emlékhelyek 
megismerése 

Beszélgetés a múltról 
Érzelmek leírása 
A létige egyszerű múlt alakja 
Beszélgetés a múltról 
Rendes és rendhagyó igék 
egyszerű múlt ideje (állítás) 
Beszélgetés a már 
meglátogatott helyekről 

4. Az otthonom ------ 
 

------ 

5. Az iskola és barátaim 
 

Az elbeszélés megismerése 
Elbeszélés írása 
A kirándulások bemutatása 
Az utazási előkészületek 
megismerése 
A meghívások bemutatása 
 

Múltbeli események 
elbeszélése 
Elbeszélés írása 
Beszélgetés a jövőbeli 
tervekről 
A to be going to szerkezet 
Elintéznivalók felsorolása 
To be going to (kérdés, rövid 
válaszok) 
Meghívás 
Meghívás elfogadása és 
elutasítása 
Want to/would like to 
szerkezet 

6. Ruhatáram télen-nyáron, 
bevásárlás 

Beszélgetés a kedvenc 
ruhákról, ünnepekről 
Telefonbeszélgetés 
bemutatása az időjárásról 
A ruhák bemutatása 
A jeles napok, ünnepnapok 
megismerése 

Beszélgetés az időjárásról 
Folyamatban lévő 
cselekvésekről megvitatása 
Present Progressive (Állítás – 
Tagadás) 
Beszélgetés az időjárásról 
Folyamatban lévő 
cselekvésekről megvitatása 
Beszélgetés a ruhákról 
Kérdezés és válaszadás a 
folyamtaban lévő 
cselekvésekről 
Kérdezés és válaszadás a 
folyamatban lévő 
cselekvésekről 
Present Progressive (kérdés 
és rövid válasz) 
Beszélgetés a jeles napokról 
és az ünnepekről 



A Present Simple és a 
Present Progressive 
összevetése 

7. Eszem-iszom, étkezés Beszélgetés a kedvenc 
ételről, az éttermekről és a 
bevásárlásról 
Az alapvető élelmiszerek 
megismerése 
Étel rendelése étteremben 
Kvíz kitöltése 
Vásárlás bemutatása 
Az utcán kapható ételek 
bemutatása 
Az étkezési szokások 
megismerése (Nagy-Britannia 
és Spanyolország) 

Preferencia kifejezése az 
étellel kapcsolatban 
Megszámolható és 
megszámlálhatatlan főnevek 
Some/a/an 
Étel rendelése étteremben 
Some/any 
A would like + főnév 
szerkezet 
Étel rendelése étteremben 
Beszélgetés az ételekről és az 
étkezési szokásokról 
Mennyiségre kérdezés és 
válaszadás 
How much…?/ How many…? 
Beszélgetés a 
mennyiségekről 
Much/many/a lot of/lots of 
Beszélgetés a különböző 
gyorsételekről 
Beszélgetés az étkezési 
szokásokról 

8. Szabadidőmben A jövőbeli tervek bemutatása 
Az extrém sportok 
bemutatása 
A jókívánságok bemutatása 
Múltbeli események 
megvitatása 
Múltbeli események 
megvitatása 
A városnézés megismerése 
Egészségügyi problémák 
megismerése 
Az utazások bemutatása 
A kedvenc nyaralás 
bemutatása 

Beszélgetés a jövőbeli 
eseményekről 
A Present Progressive igeidő, 
mint jövőre utalás 
Beszélgetés az extrém 
sportokról 
Javaslattétel 
Stative verbs 
Beszélgetés az ünneplésről 
Jókívánságok 
Beszélgetés múltbeli 
eseményekről 
Past Simple (kérdés, tagadás) 
Beszélgetés a 
nevezetességekről 
There was/were szerkezet 
Beszélgetés az egészségügyi 
problémákról 
A should módbeli segédige 
Beszélgetés az utazásról 



 
A továbbhaladás feltételei: 
 
A diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető 
fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 
mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, 
amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, 
akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű 
interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.  
 
Beszédkészség, beszédértés 
Képes legyen: 
-önmagára, családjára, környezetére vonatkozó egyszerű szavakat, mondatokat megérteni és 
használni. 
- ismerős témakörön belül rövid szöveg lényegét megérteni 
- kötőszavakat használni 
- rövid, begyakorolt szófordulatokat használni 
- nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információt adni és megérteni. 
- többszöri elismétlés után megérteni a mindennapi életre vonatkozó kifejezéseket, ha lassan 
és érthetően beszélnek hozzá. 
 
Szövegértés 
Képes legyen: 
- Egyszerű szövegekben a mindennapok konkrét szükségleteivel kapcsolatos egyes szavakat 
és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. 
- Ismerős kontextusban megérti a neveket, számokat, árakat, időpontokat és egyes szavakat 
és nagyon egyszerű kifejezéseket. 
 
Íráskészség 
Képes legyen: 
- a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó adatokat röviden és 
egyszerűen írásban megfogalmazni 
-szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni.  
-számára ismerős szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni 
- kötőszavak használatára szövegalkotás közben. 

Információszerzés és 
megértése adott hely 
kapcsán 

9. Válasszunk szakmát! ----- 
 

----- 

10. Végre itt a nyár! - 
projekttervek 

A kedvenc nyaralás 
bemutatása 
Az utazási előkészületek 
megismerése 

Beszélgetés jövőbeli 
tervekről 
Beszélgetés jövőbeli 
tervekről 
Elintéznivalók felsorolása 
To be going to (kérdés, rövid 
válaszok) 



Szóbeli interakció 
Képes legyen: 
- egyszerűen kommunikálni 
- egyszerű beszélgetést kezdeményezni. 
- alkalmazni az alapvető köszönési és udvariassági formákat 
- megválaszolni a hozzá feltett kérdéseket és egyszerű kérdéseket feltenni. 
- értelmezni a mondathangsúlyt 
- olyan kiejtésre, ami legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni 
tudja, amit mond. 
 
Írásbeli interakció: 
Képes legyen: 
-egyszerű, rövid közlések megfogalmazására a tanult nyelvtani szerkezetek használatával 
- egyszerű szövegek alkotására a személyes kapcsolatainak ápolása érdekében.(pl. 
üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 
 
Tanulás és tanítást segítő taneszközök 
Javasolt és használható tankönyvek 
1. H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni– The English Hub 1B tankönyv és munkafüzet 
 
Taneszközök: 
1. A fenti könyvek és munkafüzeteik, valamint szószedeteik, CD-n lévő segédanyagok 
2. Hanganyagok (CD, DVD, digitális formában) 
3. Magnó, CD, videólejátszó, interaktív tábla, internet, projektor, tablet, notebook 
4. Szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Szótárak 
  



11. évfolyam 
 

Éves óraszám: 64 
 

Témakörök Óraszámok 

A nyelvtanulás célja 
Célok meghatározása 
Témák ismertetése, sorrendiség 
Szabályok rögzítése 

2 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket 
Ismerkedés 
Tantervi célok 
Témakörök megvitatása 
Ötletbörze 
Szabályok 
Célnyelvi országokról ismeretszerzés, frissítés, bővítés (A 10–11. 
évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak tematikus 
ismétlésére szolgál.) 
 

14 

Én és a családom 
Bemutatkozás 
Családtagok bemutatása 
Napirend 
Család hétköznapjai, feladatai 
Célnyelvi országok családjának megismerése 

7 

Az otthonom 
A tanuló szobája, lakótere 
Bútorok, lakás, ház bemutatása 
Környék, környezet 

6 

Az iskola és barátaim 
Iskolarendszer, tantárgyak, elvárások 
Iskolai hétköznapok, barátságok 
Barát bemutatása 
Közös programok 

4 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Évszakok jellemzése, hatásai 
Női/Férfi öltözködés 
Kedvenc ruhadarab, smink, hajviselet 
Alkalmi öltözékek, ünnepekre 
Időjárás 
Extrém időjárás 
Új ruha vásárlása 
Divat 

6 

Eszem-iszom, étkezés 
Étkezési szokások 
Családi ünnepek, baráti összejövetelek 

2 



 

Munkamegosztás - vásárlás, főzés, mosogatás 
Etikett otthon, vendégségben, étteremben 
Kedvenc ételek 
Családi kassza, gazdálkodás 
Egészségmegőrzés 

Szabadidőmben 
Munkamegosztás a családban, kedvenc feladatok 
Kedvenc időtöltés: 
filmek, hétvégi programok, zene, buli 
Egészséges életmód 
Sport, tömegsport, versenysport 
Szenvedélybetegségek 
Szabadidő tervezése 

13 

Válasszunk szakmát! 
A közeli jövő 
Tervek 
Családtervezés 
Foglalkozások a környezetemben 
Iskolarendszer/Képzési formák 
Álommunka, munkatársak, állásinterjú, célok 
Szakmacsoportok, szakmák itthon/külföldön 

10 

Végre itt a nyár! – projekttervek 
Terveim a nyárra 
Nyaralás megszervezése itthon/külföldön 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a partner 
osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet stb. 
alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 
párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

0 

Összesen: 64 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. A nyelvtanulás célja 
 

Az előző év során tanultak 
ismétlése 
Néhány hétköznapi angol szó 
és kifejezés bemutatása 

Az előző év során tanultak 
ismétlése 
Üdvözlés, köszönés 
Az idő megmondása 

2. Hogyan tanuljam az 
idegen nyelveket 

Alapvető ismeretek szerzése 
a célnyelvi országokról, a 
célnyelvnek 
Magyarországon, Európában 
és a világban játszott 
szerepéről. 

Az előzőekben tanultak 
ismétlése és konszolidációja 



Beszélgetés a vásárlásról é a 
szabadidő tevékenységekről 
A városnézés sajátos 
módjának bemutatása 
A burgonya történetének 
megismerése 
Beszélgetés a kalandról, a 
kalandos utazásokról 
A kedvenc nap bemutatása 
 

3. Én és a családom Beszélgetés a napirendről, a 
barátokról és a saját szobáról 
Önmagunk bemutatása 
(külső belső jellemzés) 
Önmagunk bemutatása 
(külső belső jellemzés) 
A napirend bemutatása 
Állatok bemutatása 

A present simple igeidő 
Beszélgetés a napirendről 
Időhatározók 
Gyakorisághatározók 
How often…? 
Beszélgetés a veszélyeztetett 
állatokról 
Present perfect simple és a 
for/since 

4. Az otthonom A birtoklás bemutatása 
Az otthon bemutatása 
A saját szoba bemutatása 

Beszélgetés a 
tulajdontárgyakról 
Possessive adjectives 
A birtokos névmások 
Whose? 
Az ‘s birtokos jel 
Beszélgetés az adott 
pillatanban zajló 
cselekvésekről 
Indoklás 
Present progressive 
Why?/Because… 
Javaslattétel 
Állalndó és átmeneti 
állapototk 
megkülönböztetése 
Present Simple vs Present 
progressive 
Lest’s/How about? 
Why don’t we…? 

5. Az iskola és barátaim 
 

Az iskolásévek bemutatása 
A legjobb barát bemutatása 

Beszélgetés az iskolásévekről 
Személyes információ 
közlése 
Beszélgetés legjobb barátról 
Személyleírás 

6. Ruhatáram télen-nyáron, 
bevásárlás 

Az útbaigazítás elsajátítása 
Az adásvétel megismerése 
A ruhavásárlás bemutatása 

A személyes névmások 
tárgyesete 
Útbaigazítás 



 
Tanulás és tanítást segítő taneszközök 
Javasolt és használható tankönyvek 
1. H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni– The English Hub 2A tankönyv és munkafüzet 
 
Taneszközök: 
1. A fenti könyvek és munkafüzeteik, valamint szószedeteik, CD-n lévő segédanyagok 

Beszélgetés az árakról 
How much?/How many? 
Many, much, lots of, a lot of, 
a few, a little 
Beszélgetés méretekről és 
árakról, segítség felajánlása 
Too/enough, one/ones 

7. Eszem-iszom, étkezés Az élelmiszerek és az ételek 
bemutatása 

Megszámolható és 
megszámolhatatlan főnevek 

8. Szabadidőmben Adott környék bemutatása 
Egyszerű jegyzetek, üzenetek 
írása 
A sportok bemutatása 
Az élmények bemutatása 
Beszélgetés az országokról 
A nyaralás bemutatása 
A földrajzi ismeretek 
bővítése 

Beszélgetés a 
kalandparkokról 
Beszélgetés az utazásról 
Beszélgetés a sportokról és a 
sportolásról 
Beszélgetés az élményekről 
Present perfect simple és a 
hozzá kapcsolódó 
időhatározók 
A jelen és a múlt 
összekapcsolása 
Present perfect vs Past 
Simple 
Beszélgetés az országokról 
Beszélgetés a nyaralásról 
Az előzőekben tanultak 
ismétlése és konszolidációja 

9. Válasszunk szakmát! Az egyetem bemutatása 
Képesség kifejezése a 
múltban 
A múltbeli szokások 
bemutatása 
Beszélgetés példaképekről 

Beszélgetés az egyetemről és 
a közelmúlt eseményeiről 
Past simple  
Beszélgetés a főiskoláról és a 
karrierről 
Beszélgetés a múltbeli 
szokásokról 
Beszélgetés egy híres 
sportolóról 

10. Végre itt a nyár! - 
projekttervek 

----- ----- 



2. Hanganyagok (CD, DVD, digitális formában) 
3. Magnó, CD, videólejátszó, interaktív tábla, internet, projektor, tablet, notebook 
4. Szemléltető táblázatok, képek, ábrák, szókártyák 
5. Szótárak 
 
 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén 
 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a nyelvtanulás során, 
képes eldönteni, hogy mely területek voltak sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi 
készségek területein szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, 
hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, együttműködést 
mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 
Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az előtte álló tanulási szakasz 
legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát 
saját maga és környezete életében.  
Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a szűkebb és tágabb 
környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető ismeretekkel.  
Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák ismeretének fontosságát, képes 
a legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására. 
Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége érdekében az általa 
betartandó szabályokat.  
Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-öltözködés”, az „élelmiszerek 
– étkezési szokások”, a „szabadidő” és a „szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó 
hallott/olvasott szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy 
meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  
Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kérdésekre 
válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban meséljen a fent említett 
témakörök tartalmairól. 
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek 
megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, 
nyitottan fordul a másság felé. 
 
 
A szakközépiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 
befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet 
a négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és 
beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet 
mind a négy alapkészségben. 
A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket 
és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét 
kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni 
olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre 
vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon 
egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és segítőkész. 



A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 
kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon 
alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 
egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt 
módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű 
formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, 
amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  
  



Helyi tanterv 

NÉMET NYELV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9-11. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 
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Készült a 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet  módosításáról 10. melléklete alapján 

(http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/ ).  

 

SZAKKÖZÉPISKOLA (2016) 
9. ÉVFOLYAM 
NÉMET NYELV 

 
 
A szakközépiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező 
egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, 
amellyel az ismerkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte. 

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve 
az a törekvés, hogy a tanuló a szakközépiskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák 
birtokába jusson, melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, 
hogy megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően önállóan is 
tovább tudja ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a tanuló 
számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem egyben 
kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák s ezáltal önmaga, saját népe és kultúrája 
alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

A szakközépiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az 
alapkészségekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A 
legtöbbjük hátrányos szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. 
Ezért a szakközépiskolai nyelvoktatásnak biztosítani kell az idegen nyelvi felzárkóztatás 
lehetőségét, a differenciált, szükség szerint az egyéni tanulás rendszerét. 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és 
a beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban 
a tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A kerettanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési 
céljait. A célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési feladatokat, az azokhoz szükséges 
előzetes tudást, a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt 
eredményeit az évfolyamok végén.  

A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia 
fejlesztése alkotja a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 
íráskészség – területén. A készségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli 
interakció élvez előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a 
nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 
közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. A célnyelvi műveltség és az interkulturális 

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/


kompetencia fejlesztése eredményeképpen a tanulók legyenek képesek a saját és más 
kultúrák különbségeinek és hasonlóságainak értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és 
érzékenyebbé más kultúrák iránt. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a 
nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt, a nevelési és 
tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználásával a nyelvtanítás tartalmának rugalmas 
keretein belül. 

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai 
kor igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs technológiák 
használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. 
Fontos cél a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását 
önállóan fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és 
sikeresen elsajátítani. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a 
szakközépiskolai tanulók esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül 
sokakra jellemző, hogy tanulási nehézségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, 
kevés az önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, 
fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés 
támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Mindezek tükrében az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt 
feladata a tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat 
abban, hogy bízzanak önmagukban, bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek 
az idegen nyelv elsajátítására és különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. 
Biztosítani kell számukra a feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben 
átismételhessék, rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy 
amennyiben valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem vagy csak rövid ideig tanulták 
az idegen nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.  

Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi 
alapkészségeit a beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a 
beszédkészség területén a nyelvhelyesség helyett a folyamatosság és a megfelelő 
szóhasználat középpontba állításával. Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia szoros 
összefüggésben és állandó kölcsönhatásban áll a tanuló általános kompetenciáival, és így 
fejleszteni szükséges a tanuló stratégiai kompetenciáját, nagy hangsúlyt helyezve azokra a 
stratégiákra, melyek elősegítik az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek hatékonyabbá teszik a 
nyelvtanulást, és megkönnyítik a nyelvhasználatot; interkulturális kompetenciáját, amibe 
beletartozik a saját és az idegen kultúra egymáshoz való viszonyításának képessége; a más 
kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtés készsége és képessége; a kultúrák 
különbözőségéből adódó félreértések kezelésére való készség és képesség; szociális 
kompetenciáját, azaz az egymástól való tanulás és az egymásért végzett munka készségét és 
képességét; személyes kompetenciáit. 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és 
motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, a célnyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint 
más nyelvek megismerésére.  

Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók 
együttműködési készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában. 

A szakközépiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 
befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet 
a négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és 



beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet 
mind a négy alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 
kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 
konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel 
tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan 
emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes 
nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és 
segítőkész. 

Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 
szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  
Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 
konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 
legfontosabb információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és 
érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az 
internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes megérteni neveket, 
számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok 
konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat 
megérteni. Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó, képekkel illusztrált 
információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős 
kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes 
szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 
hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető 
információkat adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi 
helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni 
úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az 
emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. 
Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, 
„mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy 
kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. Közléseiben nagyjából 
megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 
adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével 
mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős 
szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy szavakat 
és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 
érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 
többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy 
egyszerű beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, 
búcsúzkodás és az alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány 
egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, 
melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben 
egyszerű szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül 
hozzá intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes 



rövid beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha 
gyakran megakad is, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a 
mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze. Képes 
beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan 
elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy 
beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, 
rövid közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek 
használatában még bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai 
ápolására rövid, egyszerű szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 
kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon 
alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 
egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt 
módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű 
formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, 
amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 
használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és 
érthetően, valamint irodalmi nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. 
Képes ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, 
ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes egyszerű, 
rövid, mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a szövegekből 
egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 
lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket 
megérteni, ha azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat, vagy 
internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és 
megértse a számára fontos információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 
kifejezze magát, miközben még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy 
egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket 
fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi 
vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani 
szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 
megfogalmazni. Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy 
esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, 
„később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű 
mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. Képes mondatait helyesen 
hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése többnyire nem nehezíti az 
értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából 
hibátlan közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, 
helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély 
szókinccsel és néhány egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon 
ismerős témákról, őt magát személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról 
megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli 



sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket 
egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási 
szabály megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 
beszélgetőpartnere irodalmi nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos 
dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét 
szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal 
kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig tudja megoldani, 
és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon ismerős, egyszerű és 
rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy ismerős 
helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős 
témakörben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse a 
beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon. Képes arra, hogy 
nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy betűzzön 
bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes beszédében a 
mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a kijelentés, 
a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 
közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes rövid, 
személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és kívánságokra 
vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. Képes 
gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási szabályokat, s így a 
helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

A fenti szintleírások alapján az elérhető eredmények a helyi tantervekben tovább 
pontosíthatók, a lehetőségek és a szükségletek alapján az összes készségre vonatkozóan vagy 
csak egyes készségterületeken kiegészíthetők, módosíthatók.  

Fontos, hogy ne csak a tanárok, hanem a tanulók is tisztában legyenek a nyelvtanítás-
nyelvtanulás céljaival, az elérhető eredményekkel. Ennek érdekében érdemes beszélgetéseket 
kezdeményezni velük, melyek során egyrészt megismerhetik a célkitűzéseket, másrészt 
kinyilváníthatják véleményüket, javaslatokat, kívánságokat fogalmazhatnak meg. 

A szakközépiskolai 9. évfolyam idegen nyelvi műveltségterület tartalmát/témaköreit, illetve az 
órakeretet a következő táblázat tartalmazza. 
 

Óratervi tábla tematikus egységenként: 

Témakör Kerettantervi óraszámok Helyi tantervi 
óraszámok 

A nyelvtanulás célja 2 2 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket 9 9 

Én és a családom 7 8 

Az otthonom 6 7 

Az iskola és barátaim 6 7 

Ruhatáram télen- nyáron, bevásárlás 5 7 

Eszem-iszom, étkezés 6 7 

Szabadidőmben 7 8 

Válasszunk szakmát! 11 12 



Végre itt a nyár - projekttervek 4 5 

 63 72 
 

Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

A kerettanterv által meghatározott tartalommal lefedett óraszám: 63 óra 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nyelvtanulás célja 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 
fontosságáról. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 
feltárása, megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás 
érdekében.  
Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 
Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 
és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 
helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 
tematikus összeállítása, elemzése. 
Egyéni helyzetelemzés a „Checklist” segítségével. 
A szakközépiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév 
során feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 
sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 
rögzítése. 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: hivatalos 
szövegek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 
nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 
köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 
mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, 
idegen nyelvi korrektség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 
alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 
íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított 
technikák. 



A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 
legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 
vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra 
való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb 
tanulótípusok megismerése, az ismeretek önmagára vonatkoztatása. A 
hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai 
kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi 
országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világban 
játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 
Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 
megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 
A szakközépiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 
megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 
hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 
kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 
alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 
célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 
felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon 
tanultak tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 
idegrendszer és 
viselkedés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 
jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 
motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; 
DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, 
önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Én és a családom 
Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 
szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 
feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 
lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  



Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 
kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 
kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 
családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 
kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 
időtöltés stb.). 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 
felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. 
A témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 
alapján az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
személyének, családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok és 
kötelességek, 
egyének és közösségek 
szerepe a 
történelemben. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
konfliktusok 
ábrázolása az 
irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 
tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az otthonom 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 
pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 
funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 
eszközöket. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 
alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 
helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

Társadalomismeret: 
földrajz és település 
kapcsolata 



bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 
bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába 
vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 
alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
lakókörnyezetének megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 
feldolgozása. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 
megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 
Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom:hivatalos 
szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 
irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 
online-lakáshirdetés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az iskola és barátaim 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 
rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 
tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 
definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 
szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 
Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 
hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 
kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során 

Társadalomismeret: 
iskola a 
történelemben. 



barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú 
barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 
belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és 
különbségek megnevezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 
hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 
országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 
megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása 
egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 
megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  
Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 
tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 
élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 
hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges 
védekezés formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok 
változását követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, 
valamint a praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 
ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 
használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 
testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 
élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 
osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 
ruhadarabok. 
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre 
vonatkozóan. 
Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 
plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 
írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 
között. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 
értelmezése. 

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: irodalmi és 
hétköznapi szövegek 
értelmezése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 
bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 
természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 
szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Eszem-iszom, étkezés 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 
étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 
receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast 
food vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 
táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  



Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 
Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 
összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 
házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi 
le az asztalt, ki mosogat? 
Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 
receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 
összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc 
ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 
alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 
gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 
pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 
egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 
összefüggések felismerése.  
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 
nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
szövegek feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 
adatok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, 
rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: 
táplálkozás, emésztés, 
kiválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 
tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 
termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 
betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, 
mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szabadidőmben 
Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 
elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 
színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 
megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban 
és a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 
függőség eszköze. 



A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 
szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 
kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, 
esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési 
szokásai, haverok, bulik, közös programok. 
Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 
iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 
Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 
akadályai, belső-külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 
időtartama. 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 
összefüggése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 
feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 
hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. 
A különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése.  

Természetismeret: 
állandóság és 
változatok – 
információ, 
szexualitás, az emberi 
élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 
erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 
a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 
társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 
Órakeret: 

12 óra 



Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 
szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 
alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 
tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 
szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 
munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 
előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 
illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  
Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 
szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 
lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 
országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti 
köröm, társas életem, autóm. 
Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 
és hátrányok megfogalmazása. 
A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 
lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 
nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 
Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 
munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 
foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 
menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 
elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 
Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 
hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 
összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 
Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 
szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 
ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 
legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 
kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 
globalizációs 
jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, 
hatványozási 
ismeretek. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 
tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 
munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 
bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 
értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 
megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Végre itt a nyár! – projekttervek 
Órakeret: 

5 óra 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 
szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 
tapasztalatcsere. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 



A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 
heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 
szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 
ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 
kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 
lehetőségek itthon és külföldön. 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról 
a partner osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 
internet stb. alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 
köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 
bontva. 

Természetismeret: 
térképhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
információforrások 
használata 
(prospektusok, képek), 
szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 
feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 
beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 
nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak 
sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein 
szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, 
hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 
együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 
Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 
előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja 
az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és 
környezete életében.  
Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a 
szűkebb és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó 
alapvető ismeretekkel.  



Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák 
ismeretének fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák 
alkalmazására. 
Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége 
érdekében az általa betartandó szabályokat.  
Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-
öltözködés”, az „élelmiszerek – étkezési szokások”, a „szabadidő” és a 
„szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és 
felhasználására egy meghatározott kommunikatív feladat elvégzése 
érdekében.  
Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 
kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő 
mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset 
és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság 
felé. 

 
 

  



6. SZAKKÖZÉPISKOLA (2016) 

10. ÉVFOLYAM 
NÉMET NYELV 

 
Óratervi tábla tematikus egységenként: 

Témakör Kerettantervi óraszámok Helyi tantervi 
óraszámok 

A nyelvtanulás célja 2 2 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket 9 9 

Én és a családom 7 8 

Az otthonom 6 7 

Az iskola és barátaim 6 7 

Ruhatáram télen- nyáron, bevásárlás 5 7 

Eszem-iszom, étkezés 6 7 

Szabadidőmben 7 8 

Válasszunk szakmát! 11 12 

Végre itt a nyár - projekttervek 4 5 

 63 72 
 

Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

A kerettanterv által meghatározott tartalommal lefedett óraszám: 63 óra 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nyelvtanulás célja 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 
fontosságáról. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 
feltárása, megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás 
érdekében.  
Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 
Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 
és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 
helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 
tematikus összeállítása, elemzése. 
Egyéni helyzetelemzés a „Checklist” segítségével. 
A szakközépiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév 
során feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 
sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 
rögzítése. 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: hivatalos 
szövegek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 
nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 
köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 
mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, 
idegen nyelvi korrektség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 
alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 
íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított 
technikák. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 
legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 
vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra 
való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb 
tanulótípusok megismerése, az ismeretek önmagára vonatkoztatása. A 
hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai 
kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi 
országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világban 
játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 
Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 
megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 
A szakközépiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 
megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 
hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 
kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 
alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 
célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 
felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon 
tanultak tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 
idegrendszer és 
viselkedés. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 
jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 
motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; 
DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, 
önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Én és a családom 
Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 
szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 
feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 
lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 
kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 
kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 
családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 
kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 
időtöltés stb.). 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 
felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. 
A témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 
alapján az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
személyének, családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok és 
kötelességek, 
egyének és közösségek 
szerepe a 
történelemben. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
konfliktusok 
ábrázolása az 
irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 
tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 
 



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az otthonom 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 
pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 
funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 
eszközöket. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 
alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 
helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 
bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 
bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába 
vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 
alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
lakókörnyezetének megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 
feldolgozása. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 
megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 
Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
földrajz és település 
kapcsolata 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom:hivatalos 
szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 
irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 
online-lakáshirdetés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az iskola és barátaim 
Órakeret: 

7 óra 



Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 
rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 
tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 
definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 
szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 
Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 
hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 
kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során 
barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú 
barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 
belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és 
különbségek megnevezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 
hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 
országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 
megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása 
egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 
megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  
Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
iskola a 
történelemben. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 
tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 
élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 
hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges 
védekezés formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok 
változását követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, 
valamint a praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 
ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 
használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 
testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 
élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 
osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 
ruhadarabok. 
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre 
vonatkozóan. 
Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 
plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 
írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 
között. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: irodalmi és 
hétköznapi szövegek 
értelmezése. 
 



Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 
értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 
bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 
természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 
szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Eszem-iszom, étkezés 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 
étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 
receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast 
food vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 
táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 
Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 
összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 
házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi 
le az asztalt, ki mosogat? 
Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 
receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 
összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc 
ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 
alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 
gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 
pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 
egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 
összefüggések felismerése.  

Természetismeret: 
táplálkozás, emésztés, 
kiválasztás. 



Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 
nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
szövegek feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 
adatok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, 
rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 
tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 
termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 
betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, 
mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szabadidőmben 
Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 
elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 
színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 
megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban 
és a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 
függőség eszköze. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 
szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 
kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, 
esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési 
szokásai, haverok, bulik, közös programok. 

Természetismeret: 
állandóság és 
változatok – 
információ, 



Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 
iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 
Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 
akadályai, belső-külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 
időtartama. 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 
összefüggése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 
feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 
hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. 
A különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése.  

szexualitás, az emberi 
élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 
erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 
a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 
társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 
Órakeret: 

12 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 
szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 
alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 
tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 
szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 
munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 
előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  



A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 
illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  
Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 
szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 
lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 
országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti 
köröm, társas életem, autóm. 
Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 
és hátrányok megfogalmazása. 
A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 
lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 
nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 
Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 
munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 
foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 
menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 
elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 
Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 
hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 
összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 
Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 
szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 
ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 
legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 
kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 
globalizációs 
jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, 
hatványozási 
ismeretek. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 
tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 
munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 
bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 
értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 
megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Végre itt a nyár! – projekttervek 
Órakeret: 

5 óra 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 
szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 
tapasztalatcsere. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 



fejlesztési 
feladatok 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 
heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 
szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 
ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 
kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 
lehetőségek itthon és külföldön. 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról 
a partner osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 
internet stb. alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 
köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 
bontva. 

Természetismeret: 
térképhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
információforrások 
használata 
(prospektusok, képek), 
szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 
feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 
beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 
nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak 
sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein 
szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, 
hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 
együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 
Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 
előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja 
az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és 
környezete életében.  
Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a 
szűkebb és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó 
alapvető ismeretekkel.  



Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák 
ismeretének fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák 
alkalmazására. 
Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége 
érdekében az általa betartandó szabályokat.  
Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-
öltözködés”, az „élelmiszerek – étkezési szokások”, a „szabadidő” és a 
„szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és 
felhasználására egy meghatározott kommunikatív feladat elvégzése 
érdekében.  
Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 
kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő 
mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset 
és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság 
felé. 
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Óratervi tábla tematikus egységenként: 

Témakör Kerettantervi óraszámok Helyi tantervi 
óraszámok 

A nyelvtanulás célja 2 1 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket 9 1 

Én és a családom 7 7 

Az otthonom 6 8 

Az iskola és barátaim 6 7 

Ruhatáram télen- nyáron, bevásárlás 5 8 

Eszem-iszom, étkezés 6 10 

Szabadidőmben 7 10 

Válasszunk szakmát! 11 16 

Végre itt a nyár - projekttervek 4 0 

 63 68 
 

Évi óraszám: 68 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

A kerettanterv által meghatározott tartalommal lefedett óraszám: 63 óra 

 
  



 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nyelvtanulás célja 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 
fontosságáról. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 
feltárása, megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás 
érdekében.  
Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 
Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 
és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 
helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 
tematikus összeállítása, elemzése. 
Egyéni helyzetelemzés a „Checklist” segítségével. 
A szakközépiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév 
során feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 
sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 
rögzítése. 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: hivatalos 
szövegek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 
nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 
köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 
mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, 
idegen nyelvi korrektség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 
alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 
íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított 
technikák. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 
legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 
vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra 
való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb 
tanulótípusok megismerése, az ismeretek önmagára vonatkoztatása. A 
hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai 
kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi 
országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világban 
játszott szerepéről. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 
Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 
megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 
A szakközépiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 
megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 
hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 
kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 
alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 
célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 
felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon 
tanultak tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 
idegrendszer és 
viselkedés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 
jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 
motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; 
DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, 
önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Én és a családom 
Órakeret: 

14 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 
szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 
feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 
lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 
kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 
kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 
családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok és 
kötelességek, 



kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 
időtöltés stb.). 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 
felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. 
A témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 
alapján az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
személyének, családjának megismerése. 

egyének és közösségek 
szerepe a 
történelemben. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
konfliktusok 
ábrázolása az 
irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 
tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az otthonom 
Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 
pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 
funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 
eszközöket. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 
alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 
helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 
bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 
bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába 
vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 
alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
lakókörnyezetének megismerése. 

Társadalomismeret: 
földrajz és település 
kapcsolata 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom:hivatalos 
szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása 



Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 
feldolgozása. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 
megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 
Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 
irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 
online-lakáshirdetés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az iskola és barátaim 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 
rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 
tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 
definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 
szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 
Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 
hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 
kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során 
barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú 
barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 
belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és 
különbségek megnevezése. 

Társadalomismeret: 
iskola a 
történelemben. 



Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 
hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 
országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 
megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása 
egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 
megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  
Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 
tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 
élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 
hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges 
védekezés formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok 
változását követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, 
valamint a praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. 
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 
ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 

Társadalomismeret: 
a divat története 
 



használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 
testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 
élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 
osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 
ruhadarabok. 
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre 
vonatkozóan. 
Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 
plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 
írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 
között. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 
értelmezése. 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: irodalmi és 
hétköznapi szövegek 
értelmezése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 
bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 
természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 
szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Eszem-iszom, étkezés 
Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 
étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 
receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast 
food vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 
táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 
Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 
összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 
házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi 
le az asztalt, ki mosogat? 
Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 
receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 
összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc 
ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 
alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 
gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 
pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 
egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 
összefüggések felismerése.  
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 
nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
szövegek feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 
adatok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, 
rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: 
táplálkozás, emésztés, 
kiválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 
tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 
termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 
betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, 
mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szabadidőmben 
Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 
elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 
színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 
megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban 
és a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 
függőség eszköze. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 



fejlesztési 
feladatok 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 
szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 
kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, 
esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési 
szokásai, haverok, bulik, közös programok. 
Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 
iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 
Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 
akadályai, belső-külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 
időtartama. 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 
összefüggése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 
feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 
hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. 
A különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése.  

Természetismeret: 
állandóság és 
változatok – 
információ, 
szexualitás, az emberi 
élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 
erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 
a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 
társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 
Órakeret: 

12 óra 



Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 
szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 
alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 
tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 
szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 
munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 
előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 
illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  
Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 
szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 
lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 
országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti 
köröm, társas életem, autóm. 
Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 
és hátrányok megfogalmazása. 
A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 
lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 
nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 
Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 
munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 
foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 
menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 
elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 
Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 
hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 
összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 
Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 
szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 
ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 
legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 
kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 
globalizációs 
jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, 
hatványozási 
ismeretek. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 
tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 
munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 
bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 
értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 
megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Végre itt a nyár! – projekttervek 
Órakeret: 

2 óra 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 
szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 
tapasztalatcsere. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 



A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 
heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 
szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 
ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 
kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 
lehetőségek itthon és külföldön. 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról 
a partner osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 
internet stb. alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 
köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 
bontva. 

Természetismeret: 
térképhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
információforrások 
használata 
(prospektusok, képek), 
szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 
feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 
beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 
nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak 
sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein 
szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, 
hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 
együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 
Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 
előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja 
az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és 
környezete életében.  
Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a 
szűkebb és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó 
alapvető ismeretekkel.  



Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák 
ismeretének fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák 
alkalmazására. 
Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége 
érdekében az általa betartandó szabályokat.  
Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-
öltözködés”, az „élelmiszerek – étkezési szokások”, a „szabadidő” és a 
„szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és 
felhasználására egy meghatározott kommunikatív feladat elvégzése 
érdekében.  
Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 
kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő 
mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset 
és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság 
felé. 

 

FRANCIA NYELV 
 
 
A szakiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy 
idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, 
amellyel való ismerkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte.  

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve 
az a törekvés, hogy a tanuló a szakiskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák 
birtokába jusson, melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, 
hogy megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően önállóan is 
tovább tudja ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a tanuló 
számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem egyben 
kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák, s ezáltal önmaga, saját népe és saját kultúrája 
alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

A szakiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az 
alapkészségekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A 
legtöbbjük hátrányos szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. 
Ezért a szakiskolai nyelvoktatásnak biztosítani kell az idegen nyelvi felzárkóztatás lehetőségét, 
a differenciált, szükség szerint az egyéni tanulás rendszerét. 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és 
a beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban 
a tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A kerettanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési 
céljait. A célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési faladatokat, az ahhoz szükséges 
előzetes tudást, a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt 
eredményeit az évfolyamok végén. A kitűzött célok megvalósításához a vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően a program évi 36-36-34 tanítási héttel és 72-72-68 tanórával 
számol (heti 2 kötelező tanóra). 



A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia 
fejlesztése alkotja a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 
íráskészség – területén. A készségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli 
interakció élvez előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a 
nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 
közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. A célnyelvi műveltség és az interkulturális 
kompetencia fejlesztése eredményeképpen a tanulók legyenek képesek a saját és más 
kultúrák különbségeinek és hasonlóságainak értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és 
érzékenyebbé más kultúrák iránt. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a 
nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt, a nevelési és 
tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználásával a nyelvtanítás tartalmának rugalmas 
keretein belül. 

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai 
kor igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs technológiák 
használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. 
Fontos cél a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását 
önállóan fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és 
sikeresen elsajátítani. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a szakiskolai 
tanulók esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül sokakra jellemző, hogy 
tanulási nehézségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, kevés az önbizalmuk, 
csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az 
átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a 
szülői háttértől. 

Mindezek tükrében az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt 
feladata a tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat 
abban, hogy bízzanak önmagukban, bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek 
az idegen nyelv elsajátítására és különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. 
Biztosítani kell számukra a feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben 
átismételhessék, rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy 
amennyiben valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid ideig 
tanulták az idegen nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.  

Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi 
alapkészségeit a beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a 
beszédkészség területén a nyelvhelyesség helyett a folyamatosság és a megfelelő 
szóhasználat középpontba állításával. Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia szoros 
összefüggésben és állandó kölcsönhatásban áll a tanuló általános kompetenciáival, és így 
fejleszteni szükséges a tanuló stratégiai kompetenciáját, nagy hangsúlyt helyezve azokra a 
stratégiákra, melyek elősegítik az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek hatékonyabbá teszik a 
nyelvtanulást, és megkönnyítik a nyelvhasználatot; interkulturális kompetenciáját, amibe 
beletartozik a saját és az idegen kultúra egymáshoz való viszonyításának képessége; a más 
kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtés készsége és képessége; a kultúrák 
különbözőségéből adódó félreértések kezelésére való készség és képesség; szociális 
kompetenciáját, azaz az egymástól való tanulás és az egymásért végzett munka készségét és 
képességét; személyes kompetenciáit. 



A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és 
motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, a célnyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint 
más nyelvek megismerésére.  

Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók 
együttműködési készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában. 

A szakiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 
befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet 
a négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és 
beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet 
mind a négy alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 
kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 
konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel 
tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan 
emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes 
nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és 
segítőkész.  

Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 
szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  
Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 
konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 
legfontosabb információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és 
érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az 
internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes megérteni neveket, 
számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok 
konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat 
megérteni. Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 
információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős 
kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes 
szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 
hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető 
információkat adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi 
helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni 
úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az 
emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. 
Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, 
„mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy 
kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. Közléseiben nagyjából 
megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 
adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével 
mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős 
szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy szavakat 
és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” összekössön. 



Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 
érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 
többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy 
egyszerű beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, 
búcsúzkodás és az alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány 
egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, 
melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben 
egyszerű szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül 
hozzá intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes 
rövid beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha 
gyakran meg is akad, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a 
mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze. Képes 
beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan 
elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy 
beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, 
rövid közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek 
használatában még bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai 
ápolására rövid, egyszerű szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 
kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon 
alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 
egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt 
módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű 
formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, 
amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 
használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és 
érthetően, valamint irodalmi nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. 
Képes ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, 
ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes egyszerű, 
rövid, mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a szövegekből 
egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 
lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket 
megérteni, ha azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat és/vagy 
internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és 
megértse a számára fontos információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 
kifejezze magát, miközben még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy 
egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket 
fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi 
vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani 
szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 
megfogalmazni. Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy 
esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, 
„később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű 



mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. Képes mondatait helyesen 
hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése többnyire nem nehezíti az 
értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából 
hibátlan közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, 
helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély 
szókinccsel és néhány egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon 
ismerős témákról, őt magát személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról 
megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli 
sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket 
egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási 
szabály megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 
beszélgetőpartnere irodalmi nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos 
dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét 
szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal 
kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig tudja megoldani, 
és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon ismerős, egyszerű és 
rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy ismerős 
helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős 
témakörben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse a 
beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon. Képes arra, hogy 
nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy betűzzön 
bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes beszédében a 
mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a kijelentés, 
a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 
közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes rövid, 
személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és kívánságokra 
vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. Képes 
gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási szabályokat, s így a 
helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

A fenti szintleírások alapján az elérhető eredmények a helyi tantervekben tovább 
pontosíthatók, a lehetőségek és a szükségletek alapján az összes készségre vonatkozóan, vagy 
csak egyes készségterületeken kiegészíthetők, módosíthatók.  

Fontos, hogy ne csak a tanárok, hanem a tanulók is tisztában legyenek a nyelvtanítás-
nyelvtanulás céljaival, az elérhető eredményekkel. Ennek érdekében érdemes beszélgetéseket 
kezdeményezni velük, melyek során egyrészt megismerhetik a célkitűzéseket, másrészt 
kinyilváníthatják véleményüket, javaslatokat, kívánságokat fogalmazhatnak meg. 

A szakiskolai 9-10-11. évfolyam idegen nyelvi műveltségterület tartalmát/témaköreit, illetve 
az órakeretet a következő táblázat tartalmazza. A 11. évfolyam eltérő óraszámai a kevesebb 
tanítási hét miatt állnak elő. 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nyelvtanulás célja 
Órakeret 

2 óra 



Előzetes tudás Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 
fontosságáról. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 
feltárása, megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás 
érdekében.  
Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 
Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 
és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 
helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 
tematikus összeállítása, elemzése. 
Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 
A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 
feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 
sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 
rögzítése. 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: hivatalos 
szövegek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 
nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 
köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 
mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, 
idegen nyelvi korrektség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 
alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 
íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított 
technikák. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 
legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 
vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra 
való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb 
tanulótípusok megismerése, az ismereteket önmagára 
vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A 
stratégiai kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 
célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a 
világban játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 
Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 
megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

Természetismeret: 
idegrendszer és 
viselkedés. 



A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 
megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 
hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 
kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 
alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 
célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 
felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon 
tanultak tematikus ismétlésére szolgál.) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 
jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 
motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; 
DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, 
önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Én és a családom 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 
szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 
feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 
lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 
kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 
kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 
családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 
kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 
időtöltés stb.). 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 
felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok és 
kötelességek, 
egyének és 
közösségek szerepe a 
történelemben. 
 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak


A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. 
A témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 
alapján az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
személyének, családjának megismerése. 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
konfliktusok 
ábrázolása az 
irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 
tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az otthonom 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 
pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 
funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 
eszközöket. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 
alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 
helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 
bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 
bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába 
vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 
alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
lakókörnyezetének megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 
feldolgozása. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 
megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 

Társadalomismeret: 
földrajz és település 
kapcsolata 
 
KOMA: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása 



Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 
irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 
online-lakáshirdetés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az iskola és barátaim 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 
rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 
tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 
definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 
szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 
Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 
hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 
kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során 
barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú 
barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 
belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és 
különbségek megnevezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 
hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 
országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 
megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 

Társadalomismeret: 
iskola a 
történelemben. 



Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása 
egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 
megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  
Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 
tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 
élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Órakeret: 

5 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 
hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges 
védekezés formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok 
változását követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, 
valamint a praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 
ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 
használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 
testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 
élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 
osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 
ruhadarabok. 
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre 
vonatkozóan. 

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: irodalmi és 
hétköznapi szövegek 
értelmezése. 
 



Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 
plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 
írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 
között. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 
értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 
bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 
természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 
szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Eszem-iszom, étkezés 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 
étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 
receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast 
food vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 
táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 
Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 
összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 
házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi 
le az asztalt, ki mosogat? 

Természetismeret: 
táplálkozás, emésztés, 
kiválasztás. 



Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 
receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 
összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc 
ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 
alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 
gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 
pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 
egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 
összefüggések felismerése.  
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 
nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
szövegek feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 
adatok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 
során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, 
rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 
tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 
termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 
betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, 
mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szabadidőmben 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 
elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 
színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 
megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban 
és a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 
függőség eszköze. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  



Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 
szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 
kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, 
esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési 
szokásai, haverok, bulik, közös programok. 
Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 
iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 
Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 
akadályai, belső-külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 
időtartama. 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 
összefüggése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 
feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 
hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 
plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. 
A különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése.  

Természetismeret: 
állandóság és 
változatok – 
információ, 
szexualitás, az emberi 
élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 
erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 
a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 
társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 
Órakeret: 

11 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 
szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 
alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 
tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 
szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 
munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 
előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 



kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 
illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  
Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 
szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 
lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 
országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti 
köröm, társas életem, autóm. 
Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 
és hátrányok megfogalmazása. 
A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 
lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 
nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 
Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 
munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 
foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 
menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 
elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 
Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 
hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 
összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 
Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 
szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 
ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 
legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 
kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 
globalizációs 
jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, 
hatványozási 
ismeretek. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 
tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 
munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 
bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 
értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 
megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 
 



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Végre itt a nyár! – projekttervek 
Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 
szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 
tapasztalatcsere. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 
szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 
heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 
szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 
ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 
kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 
lehetőségek itthon és külföldön. 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról 
a partner osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 
internet stb. alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 
köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 
bontva. 

Természetismeret: 
térképhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
információforrások 
használata 
(prospektusok, képek), 
szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 
feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 
beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 
nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak 
sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein 
szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, 
hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás 



érdekében, együttműködést mutat a tanárával a célok elérése 
érdekében. 
Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 
előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja 
az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és 
környezete életében.  
Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a 
szűkebb és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó 
alapvető ismeretekkel.  
Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák 
ismeretének fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák 
alkalmazására. 
Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége 
érdekében az általa betartandó szabályokat.  
Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-
öltözködés”, az „élelmiszerek – étkezési szokások”, a „szabadidő” és a 
„szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és 
felhasználására egy meghatározott kommunikatív feladat elvégzése 
érdekében.  
Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 
kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő 
mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset 
és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság 
felé. 

 
 
A fentmaradt 9 órát a szaktanár szabad órakeret terhére használja fel. 
  



7. Szakgimnáziumok helyi tantárgyi programjai 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös Európai Referenciakerettel 
(a továbbiakban: 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, ezért ezeket integráltan kell tanítani.  

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak 
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve 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 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, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék 
és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az 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 movációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó 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 hogy újabb nyelveket sajátítsanak el. 



A szakgimnáziumokban a fentieknek megfelelő általános nyelvoktatáson túl a tanulók 
a képzési irányuknak és nyelvi szintjüknek megfelelő szakmai tartalmakkal is megismerkednek 
a célnyelven. A szakmai nyelv integrálása már a kezdetektől erősítheti a tanulók motivációját, 
és hozzájárulhat ahhoz, hogy nyelvtudásuk és szaktudásuk kölcsönösen erősítse egymást, így 
sikeresebbé váljanak a pályafutásuk során. 

A Nat bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 
Nat-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. 
A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A 
Nat által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a 
következők: 

 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 
8. évfolyam, 

minimumszint 
12. évfolyam, 
minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 
nyelv 

– – A2 

 
Az elérendő célokat és nyelvi szinteket a kerettanterv kétéves képzési szakaszokra bontva 
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 
ölel fel. 
 

 4. évfolyam 6. évfolyam 
 

8. évfolyam 
 

10. évfolyam 
 

12. évfolyam 
 

Első idegen 
nyelv 

KER-szintben 
nem 
megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1/B2 

Második 
idegen 
nyelv 

- - - A1 A2 

 
Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az 
összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák 
azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve 
kerültek be a kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Nat-
ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, a szövegértelmezés, a szóbeli és 
írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, 
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 



hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 
fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 
nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 
interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási 
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 
megteremtésére is. A szakgimnáziumokban a szakmai nyelvi tartalmak integrálása is segíthet 
az önálló nyelvtanulóvá válásban. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási 
folyamatba. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert 
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 
különíthetők el egymástól; a hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben 
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, ebben találhatók a más 
tantárgyakkal való kapcsolódási pontok. Az együttműködés a tanulócsoportban más 
tantárgyakat tanító tanárokkal elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, 
mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült, melyet a középiskolák 
általános képzésének sokfélesége indokol (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az 
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény 
helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést 
tartalmaz a célnyelvi kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák 
fejlesztését. Szem előtt kell tartani azt is, hogy az idegen nyelvek tanulásának célja egyre 
inkább az, hogy egy közvetítő nyelv birtokába jussunk, így az is fontos feladat, hogy 
tanulmányaik során a célnyelvi országok mellett más kultúrákat is megismerjenek és 
elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni, 
amelyekben a kommunikációs partnernek sem anyanyelve a célnyelv. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára 
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés 
tartalma elnevezésű cella olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott 
nyelvi fejlesztés megvalósítható, így ezek követelményként is felfoghatók. A nyelvtanulási és 
nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. 
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és 
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz 
végére előírt KER-szinthez.  

 



9–10. évfolyam 

 
Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb 
kulcskompetencia és a Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam 
végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen 
nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A 
különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök 
táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Jó, ha a helyi idegen nyelvi tanterv kitér a 
szakgimnázium képzési irányának megfelelő kapcsolódási pontokra is. Ebben a képzési 
szakaszban a Nat fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez 
kapcsolódó témák feldolgozásával valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az 
idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, 
később, a szakmai pályafutás során, az eligazodásban és a boldogulásban. 

A Nat alapján a középiskolában biztosítani kell, hogy a tanulók folytathassák általános 
iskolában megkezdett nyelvi tanulmányaikat. Az új iskolába sok helyről érkező tanulók tudása 
azonban minden bizonnyal heterogén. Így – bár a középiskolai kerettanterv az 5–8. osztály 
kerettantervére épül – szükség van egy nyelvi szintfelmérésen alapuló, szintre hozó szakasz 
beépítésére is. 

A szakgimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai 
hatfokú skála harmadik szintjére, azaz a B1 tudásszintre, de minimum az A2/B1 szint határára, 
azaz a B1 mínusz szintre. Ez biztosítja, hogy megfelelő fejlődés valósuljon meg az általános 
iskolai tanulmányok után eltelt két év alatt, ugyanakkor lehetőséget ad a felzárkózásra és a 
nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek 
figyelembe vételére. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden 
tanuló eljusson a középiskolai tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 
Szakközépiskolában a tanulóknak egy idegen nyelvet kell tanulniuk, de megfelelő feltételek 
mellett be lehet vezetni a második idegen nyelv oktatását is.3 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 
érdeklő tartalmak, tárgyak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 
technológiák használatára. A szakgimnáziumokban a tanulók idegen nyelven is ismerkednek 
az intézmény profiljának megfelelő szakmai tartalommal. Ennek két alapvető módja lehet: a 
tanulók a nyelvi órákon dolgoznak fel egyszerű szakmai tartalmakat, illetve a szakmai órákon 
is megjelenhet a célnyelv. A nyelvórákon a szakiránynak megfelelő, egyszerű szakmai 
tartalmak megjelenhetnek például a felhasznált szövegekben, a szókincs fejlesztésében és a 
témakörök feldolgozása során, valamint egyes kommunikációs helyzetek is adaptálhatók 
szakmai szituációkra. Mind a nyelvtanár, mind a szakmai tanárok segíthetnek abban, hogy az 
érdeklődő tanulók megtalálják a tanult szakiránnyal kapcsolatos, nyelvi szintjüknek megfelelő 
tartalmakat, forrásokat. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli általános és szaknyelvi 
jellegű 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 kortárscsoport 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 

                                                           
3 A második idegen nyelv tanítása helyi tantervének kidolgozásához az iskolák felhasználhatják a gimnáziumok 

számára készült második idegen nyelvi kerettantervet.  



formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a 
tanulók számára is átlátható értékelés. A választott szakma idegen nyelvi feldolgozása minden 
nyelvi szinten lehetséges. Az új, a szakmában közvetlenül használható nyelvi tartalom is 
vonzóbbá teheti a tanulók számára a nyelvtanulást. 

 
Készségek és fejlesztésük 

 
Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik 
a bemeneti szinten. 
A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a 
minimumstandard leírása.  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti az alapszókincset és bizonyos nyelvi 
fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a rövid, 
világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a 
rendszeresen előforduló, számára ismerős témákról;  
képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan 
megfogalmazott érveit két beszélő esetén; 
képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott 
hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó 
témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid, köznyelvi stílusú beszéd 
vagy előadás főbb pontjainak megértése. 
Egyszerű műszaki információk megértése. 
Részletes, összetett útbaigazítás követése. 
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 
Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű hangfelvételek 
lényegének megértése. 
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 
felismerése. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 
jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk 
keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés; ismétlés, magyarázat kérése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: közlemények, beszámolók, párbeszédek, instrukciók, 
üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, 
videók. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 
témákról.  



Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol 
kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében 
spontán módon boldogulni; 
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit 
kifejezni érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban; 
ismeri a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és egyre 
kevesebb zökkenővel alkalmazza ezeket; 
stílusában, regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a 
kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését 
vagy magyarázatát kérve. 
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 
meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 
csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam stb.). 
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 
véleménycsere.  
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 
beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is  
(pl. boltban, postán, bankban).  
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése – időnként segítség 
igénybevételével. 
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 
bevonása, a beszélgetés lezárása. 
A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása. 
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 
megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 
nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 
A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 
Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 



A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is. 
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 
utasítások, interjúk, viták. 

 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 
emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek 
megfelelő témakörökben kifejezze magát; 
tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni; 
képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és 
szükség szerinti módosítására; 
képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő 
pontossággal kifejtse. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 
gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 
többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 
Történet elmondása. 
Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 
Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 
helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 
Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 
alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, 
érvelés, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 
bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 
szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 
ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 
kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett 
szövegeket; 
Képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 
kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 
szövegekben. 
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 
írt érvelő szövegekben. 
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés során. 
A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 
kikövetkeztetése. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató 
szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, 
hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes 
fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, 
dalszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 
amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és 
konkrét információkra vonatkoznak. 
Ismerős témákról gondolatait írásban egyszerű kötőszavakkal 
összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki. 
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 
alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni 
ismert, hétköznapi témákról; 
tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről; 
képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 
tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, 
illetve saját ötletről; 
minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 
szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető 
stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 



Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló 
elemek lineáris összekapcsolásával. 
Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  
Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak).  
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 
Életrajz írása. 
Lényegre koncentráló leírás készítése. 
Tényszerű információk összefoglalása. 
Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 
készítése. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-
mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 
szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 
jelenet, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; 
listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; 
SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy 
internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes 
információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; 
egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. 
tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, 
elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; 
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 
 

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célnyelvi országokban. 

Etika:  
önismeret, ember az 
időben – gyermekkor, 
ifjúság, felnőttkor 
öregkor, családi élet. 



Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat, munkaruházat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. 
fogyatékkal élők). 
Konfliktusok és kezelésük. Munkahelyi konfliktusok. 
Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban. 

Etika:  
társas kapcsolatok, 
előítélet, tolerancia, 
bizalom, együttérzés; 
fogyatékkal élők, 
szegények és gazdagok. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, 
bevétel, megtakarítás, 
hitel, rezsi, zsebpénz. 
. 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 
bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 
környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 
Környezetvédelem a képzési iránynak megfelelő szakmákban. 
Időjárás, éghajlat. 
Globális kihívások. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; hon- és 
népismeret:  
lakóhely és környék 
hagyományai, az én 
falum, az én városom. 
 
Biológia-egészségtan: 
élőhely, életközösség, 
védett természeti 
érték, változatos 
élővilág.  
 
Földrajz: 
településtípusok; 
globális problémák, 
fenntarthatóság, 
környezettudatosság, 
életminőségek 
különbségei, pl. az 
éhezés és a szegénység 
okai; a Föld mozgása, 
az időjárás tényezői, a 
Föld szépsége, 
egyedisége. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 
tagozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 
munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; társadalmi, 
állampolgári ismeretek: 
a tudás fogalmának 
átalakulása, a tanulás 



A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a 
választott szakmában. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  
Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi országokban. 

technikái, élethosszig 
tartó tanulás. 
 
Informatika:  
digitális tudásbázisok, 
könyvtári információs 
rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák, a szükséges 
kompetenciák, rutinok, kötelességek, kihívások. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak:  
a tárgyak jellegének 
megfelelően. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 
gyógymódok). 
Életmód nálunk és a célnyelvi országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Biológia-egészségtan: 
testrészek, egészséges 
életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal 
élők, 
betegségmegelőzés, 
elsősegély. 
 
Testnevelés és sport:  
a rendszeres testedzés 
hatása a szervezetre. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célnyelvi országokban. 

Földrajz:  
más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom:  
rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, 
a reklám és a popzene 
új szóbeli költészete. 
 
Informatika:  
e-könyvek, 
médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: 
táncok, népi játékok, a 
sport és az olimpia 
története, példaképek 
szerepe, sportágak 
jellemzői. 



 
Ének-zene:  
népzene, klasszikus 
zene, popzene. 
 
Dráma és tánc:  
a szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, 
befogadás, értelmezés, 
különböző kultúrák 
mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: 
művészi alkotások 
leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 
kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

Földrajz:  
a kulturális élet 
földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, 
egyes meghatározó 
jellegű országok 
turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben és a képzési 
iránynak megfelelő szakmákban. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 
 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; fizika: 
tudománytörténeti 
jelentőségű 
felfedezések, 
találmányok. 
 
Informatika: 
kapcsolattartás 
számítógépen 
keresztül, információ 
keresése, az 
informatikai eszközöket 
alkalmazó média 
megismerése, az 
elterjedt 
infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és 
kockázatainak 
megismerése, a 
netikett alapjainak 
megismerése,  



élőszóval kísért 
bemutatók és 
felhasználható 
eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, 
bevétel, megtakarítás, 
hitel, rezsi, zsebpénz. 

A szakiránynak megfelelő speciális témakörök.* 
Szakmai terminológia, szakmai ismeretek, alapfogalmak. 
A szakma fejlődésének trendjei. 
Marketing, menedzsment. 
Reklamáció. 
Munkahelyi konfliktusok. 
Stb. 
 

Szakmai tárgyak:  
a tárgyak jellegének 
megfelelően. 

*A szakiránynak megfelelő részletes tematikát az intézmények helyi tanterve 
tartalmazza.  

 
 

A fejlesztés 
várt 
eredményei a 
ciklus végén 

Önálló nyelvhasználó, küszöbszint (B1 nyelvi szint, de minimum B1 mínusz) 
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a 
rendszeresen előforduló, számára ismerős témákról. 
A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 
véleményt mond, érzelmeit kifejezi, stílusában alkalmazkodik a 
kommunikációs helyzethez. 
A tanuló képes (begyakorolt szerkezetekkel) érthetően, folyamatoshoz 
közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi 
pontossággal fejti ki. 
Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 
törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános 
vagy részinformációkat.  
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 
kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 
 

11–12. évfolyam 
 

Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba – tartalmát és céljait tekintve – 
minden egyéb kulcskompetencia és a Nat-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 
szakgimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek 
ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 



ismereteiknek köszönhetően pedig széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. 
A szakgimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok 
segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a Nat-
ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a 
nyelvtanítás során. Emellett a helyi idegen nyelvi tantervnek célszerű kitérnie a 
szakgimnázium képzési irányának megfelelő kapcsolódási pontokra. Ennek megvalósítását 
segíti, ha a nyelvtanárok élő kapcsolatot alakítanak ki a szakmai tanárokkal. 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 általános és 
szakmai nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy 
munkájuk során, egész életükön át. 

Egy idegen nyelvből a szakgimnázium 12. évfolyamának végére az európai hatfokú 
skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre jutnak el a tanulók, de minimum a B1 nyelvi 
szintre. A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi 
érettségi felépítését, követelményeit, elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; 
megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat 
önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak 
megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 
érdeklő tantárgyi és szakmai tartalmak célnyelvi feldolgozására. A szakgimnáziumokban 
tudatosítani kell a tanulókban azt, hogy a nyelvismeret segít választott képzési irányuk, 
szakmájuk jobb megismerésében. A nyelvórák, illetve a szakmai tárgyak keretein belül 
érdemes lehetőséget biztosítani arra, hogy a tanulók megtalálják a szakmai érdeklődésüknek 
megfelelő célnyelvi tartalmakat az iskolában és azon túl is. Ezeken az évfolyamokon már 
összetettebben, magasabb szinten dolgozható fel idegen nyelven a választott képzési irány 
szakmai tartalma. Ez a közvetlenül használható nyelvi tartalom vonzóbbá teheti a nyelvtudás 
fejlesztését és a nyelvtanulás folytatását az iskola befejezése után is. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő 
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 
döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 
kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal.  
 

Készségek és fejlesztésük 
 

Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik 
a bemeneti szinten. 
A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a 
minimumstandard leírása.  
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet 
a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 
Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 
vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról, képes megérteni egy 
beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveit több 
beszélő esetén is, 
képes megérteni fontos információkat azokban a rádió- és 
tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, 
illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek, 
képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 
általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 
esetén. 
A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, 
amennyiben a beszéd világos és kiejtése ismerős. Mindennapi társalgásban a világos beszéd 
követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 
Telefonbeszélgetésben a lényeges információk megértése. 
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 
megértése. 
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 
az események közvetítik. 
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 
előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat 
jelentésének kikövetkeztetése. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: hosszabb használati utasítások, közlemények, 
párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, 
rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a 
mindennapi élet legtöbb helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe 
tartozó témákról; boldogul a leggyakoribb kommunikációs 
helyzetekben. 
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 
kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 
helyzetében is önállóan boldogulni, 
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni 
érdeklődési körébe tartozó és általános témákról is, 



ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 
forgatókönyveket, 
stílusában, regiszterhasználatában tud alkalmazkodni a 
kommunikációs helyzethez, 
az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben 
és kommunikációs helyzetekben képes kommunikáció 
kezdeményezésére, viszonylag zökkenőmentes fenntartására és 
lezárására vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 
aggodalom, öröm. 
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 
összehasonlítása. 
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 
információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban (például zene, film, 
könyvek).  
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Utazások során felmerülő feladatok (például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 
hatóságokkal külföldi látogatás során). 
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 
reklamáció. 
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 
megadása orvosnál). 
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 
bevonása, beszélgetés lezárása. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 
megfelelőik semleges stílusban történő használatával. 
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: társalgások, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, 
utasítások, interjúk, viták. 



 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben 
be tudja mutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, 
tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos 
önkifejezésre, 
tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának 
tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség 
szerinti módosítására, 
képes egy gondolat vagy probléma lényegét pontosan kifejteni, 
képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 
témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 
megnyilatkozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) vizuális 
és verbális segédanyagok alapján.  

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 
összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 
lineáris összekapcsolásával. 
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 
megfogalmazása. 
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 
begyakorolt helyzetekben. 
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 
Önellenőrzés és az önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális 
segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 
segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 



Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, az 
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő 
gondolatait. 
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő 
stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek 
jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, 
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket, 
képes ilyen szövegekben a gondolatmenetet megérteni,  
követi az írott véleményt, érvelést, képes ezekből a lényeges 
részinformációkat kiszűrni, 
képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos 
általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven írott 
szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 
sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 
során. 
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 
illetve több szövegből. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 
során. 
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 
szövegösszefüggés alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: 
utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 
szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 
fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről. 
Írásbeli interakciót kezdeményez, fenntart és befejez. 



Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve 
saját ötleteiről. 
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert 
műfajok főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 
követésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról, 
írásban be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről, valamint véleményét alá tudja 
támasztani, 
képes hatékony írásbeli interakciót folytatni, 
tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez 
tartozó szövegből, illetve saját ötleteiről, 
képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 
létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek 
alkalmazásával; 
jártasságot szerez a középszintű érettségi íráskészséget mérő 
feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt 
kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak). 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 
való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 
helyesírási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, 
paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és megtöltésük aktuális tartalmakkal. 
Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 



A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 
iránynak megfelelő tartalommal is: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; 
hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-
ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes 
profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, 
tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű 
cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, 
megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; 
rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapek, 
rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 
Ajánlott témakörök  

A 9–12. évfolyamokra az egységes témakörlista a 9–10. évfolyam végén található. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

Önálló nyelvhasználó, középszint (B2 nyelvi szint, de minimum B1 plusz 
nyelvi szint). 
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú 
szövegek fõ gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő 
szakmai beszélgetéseket is.  
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 
szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 
érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa 
megfelelő. 
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 
részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 
köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 
szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és 
stílusjegyek. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és 
követelményeinek. 

 
Érettségi utáni szakképzés 

13. évfolyam (4+1) 

A szakgimnáziumok 12. évfolyamát befejező és az érettségi vizsgákat eredményesen teljesítő 
tanulók a 13. szakképző évfolyamon folytathatják tanulmányaikat, amelynek befejeztével 
szakirányú emeltszintű szakképesítést (OKJ 54) szerezhetnek. A 9–12. évfolyamon a 
szakgimnáziumi tanulók eljutnak a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es szintjére, de 
minimum a B1-es szintre. A 13. évfolyamon az idegen nyelvi tanulmányok elsődleges 
fejlesztési célkitűzése az idegen nyelvű szakmai kommunikáció elsajátítása, amely magába 



foglalja a szakiránynak megfelelő terminológiát, valamint az idegen nyelvi alapkészségek 
továbbfejlesztését, hogy a tanulók képessé váljanak a magabiztos, idegen nyelvi 
kommunikációra a képzési iránynak megfelelő szakmaterületen is. 

Az idegen nyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontos a kommunikációs és 
információs technológiák ésszerű és kritikus alkalmazása, valamint a differenciált, egyénre 
szabott tanulás lehetőségének a biztosítása. A pedagógusoknak továbbra is építeniük kell a 
korosztályi sajátosságokra (autonómia, önkeresés, önkritikusság, a kortárs csoport hatásai 
stb.), a nyelvi kreativitás, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A 
nyelvoktatás sikerét meghatározzák 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. 

 
Készségek és fejlesztésük 

 
Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik 
a bemeneti szinten. 
A fejlesztés várt eredményei címszó alatt megtalálható mind a célstandard, mind a 
minimumstandard leírása.  
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megérti a lényeges 

információkat, amelyek olyan ismert témákhoz 

kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat a média aktuális 

eseményeiből vagy az érdeklődési körének megfelelő 

témákból. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és a szakmai 

életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális 

beszédtempóban, erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek 

a mindennapi magán- és szakmai élet, illetve a 

tanulmányi munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma 

viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők 

közötti társalgást.  



A fejlesztés tartalma  

A mindennapi, magán és szakirányú társalgásban, valamint a tanulás során elhangzó 

összetett álláspontok lényegének megértése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi és a szakiránynak megfelelő 

beszéd és a tanulmányokkal kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése.   

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

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

A mindennapi élethez, illetve a szakmához kapcsolódó konkrét és elvont témájú 

hanganyagok megértése standard dialektus esetén. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

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

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós 

hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített 

telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 
 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan 

helyzetben, amely külföldi utazás során adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű 

vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy 

mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. család, 

szabadidő, munka, utazás, aktuális események stb.).  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, 

helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; pontosan 

fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, valamint az 

érzelmek különböző fokozatait; hatékonyan részt vesz 

a mindennapi és a tanulás során előforduló 



vitahelyzetekben; stílusában, regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi és szakirányú témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív 

javaslatok értékelése mindennapi, általános és szakmai érdeklődésre számot tartó témák 

esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

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

Elbeszélés, újságcikk, szakirányú előadás, szakmai eszmecsere összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

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

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

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

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések, valamint a munkahelyi konfliktusok 

megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

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

Hatékony részvétel szakmai eszmecserében, interjúban, folyamatos kezdeményezés, 

gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

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

átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének 

elősegítése. 

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

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 



Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

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

bevonása a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel történő kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok 

pontos, hatékony jelzése. 

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

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

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, esetleg időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos 

társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, 

vita, szerep eljátszása, dokumentum- vagy a szakmához kapcsolódó ismeretterjesztő film 

összefoglalása. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű 

mondatokkal magánéletéhez és a szakirányhoz 

kapcsolódó tapasztalatait, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a 

véleményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, 

és ezekről véleményt tud nyilvánítani. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett 

leírást és bemutatást adni, előadást tartani 

érdeklődési köréhez és a szakirányához kapcsolódó 

témák széles skálájában; 

megfelelően kiemeli a fontos gondolatokat, és 

példákkal, érvekkel támasztja alá mondanivalóját; 



megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

tudjon természetes módon eltérni egy előre 

elkészített szövegtől. 

A fejlesztés tartalma  

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

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

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és szakmai szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

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

a legtöbb általános és szakmai témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, 

amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással.  

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

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, 

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

rapszövegek, filmek, színdarabok tartalmának bemutatása. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  



Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven 

megírt, tevékenységéhez, tanulásához, szakirányához 

kapcsolódó szövegek megértésére; 

magán- és egyszerű hivatalos levélben megérti az 

információk, események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez és a 

szakirányához kapcsolódó szövegeket elolvasni és 

megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, 

megtalálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét 

változtatja a különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti az 

író álláspontját, nézőpontját. 

 

A fejlesztés tartalma 

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

és a lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

A szakirányához kapcsolatos cikkek megértése (esetenként szótár használatával).  

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

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

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

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

tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó 

cikkekben és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 



Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, 

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

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

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

riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

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

szakiránnyal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern 

szépirodalmi szövegek. 

 
Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget 

alkotni ismerős, érdeklődési köréhez, szakirányához 

kapcsolódó témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni 

érdeklődési körével és tanulmányaival kapcsolatos 

számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont 

témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása mindennapi és szakmai témakörökben. 

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

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Általános és szakmai témákban esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-

ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 



Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

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

átírása. 

Értékelés készítése gondolatokról és problémamegoldásokról. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

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

alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

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

információk és érvek szintetizálása. 

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

hagyományainak követése. 

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

bekezdésekre tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, 

lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

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

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és 

átfogalmazással. 

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

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

stíluselemeinek alkalmazása.  

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

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-

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

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

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

pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, szerződések, 

közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek 

számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, 

jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid 

jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 



Ajánlott témakörök a 13. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célnyelvi országokban. 

Etika:  
önismeret, ember az 
időben – gyermekkor, 
ifjúság, felnőttkor 
öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. Munkatársak. 
A fiatal felnőttek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
munkatársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság, munkavállalás. 
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat, munkaruházat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. 
fogyatékkal élők). 
Konfliktusok és kezelésük. Munkahelyi konfliktusok. 
Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban. 

Etika:  
társas kapcsolatok, 
előítélet, tolerancia, 
bizalom, együttérzés; 
fogyatékkal élők, 
szegények és gazdagok. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, 
bevétel, megtakarítás, 
hitel, rezsi, zsebpénz. 
 
. 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 
bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 
környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 
Környezeti, ökológiai problémák, környezetvédelem a képzési 
iránynak megfelelő szakmákban.  
Időjárás, éghajlat. 
Globális kihívások. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; hon- és 
népismeret:  
lakóhely és környék 
hagyományai, az én 
falum, az én városom. 
 
Biológia-egészségtan: 
élőhely, életközösség, 
védett természeti 
érték, változatos 
élővilág.  
 
Földrajz: 
településtípusok; 
globális problémák, 
fenntarthatóság, 
környezettudatosság, 
életminőségek 
különbségei, pl. az 
éhezés és a szegénység 
okai; a Föld mozgása, 



az időjárás tényezői, a 
Föld szépsége, 
egyedisége. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 
tagozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 
munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a 
választott szakmában. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  
Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; a tudás 
fogalmának 
átalakulása, a tanulás 
technikái, élethosszig 
tartó tanulás. 
 
Informatika:  
digitális tudásbázisok, 
könyvtári információs 
rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák, a szükséges 
kompetenciák, rutinok, kötelességek, kihívások. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak:  
a tárgyak jellegének 
megfelelően. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 
gyógymódok). 
Életmód nálunk és a célnyelvi országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Biológia-egészségtan: 
testrészek, egészséges 
életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal 
élők, 
betegségmegelőzés, 
elsősegély. 
Földrajz: biotermékek. 
Testnevelés és sport:  
a rendszeres testedzés 
hatása a szervezetre. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célnyelvi országokban. 

Földrajz:  
más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom:  
rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, 
a reklám és a popzene 
új szóbeli költészete. 
 
Informatika:  



e-könyvek, 
médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: 
táncok, népi játékok, a 
sport és az olimpia 
története, példaképek 
szerepe, sportágak 
jellemzői. 
 
Ének-zene:  
népzene, klasszikus 
zene, popzene. 
 
Dráma és tánc:  
a szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, 
befogadás, értelmezés, 
különböző kultúrák 
mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: 
művészi alkotások 
leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 
kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 
megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

Földrajz:  
a kulturális élet 
földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, 
egyes meghatározó 
jellegű országok 
turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben és a képzési 
iránynak megfelelő szakmákban. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 
munkában. 
 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; fizika: 
tudománytörténeti 
jelentőségű 
felfedezések, 
találmányok. 
 
Informatika: 
számítógépen keresztül 
történő 
kapcsolattartás, 
információ keresése, az 
informatikai eszközöket 



alkalmazó média 
megismerése, az 
elterjedt 
infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és 
kockázatainak 
megismerése, a 
netikett alapjainak 
megismerése,  
élőszóval kísért 
bemutatók és 
felhasználható 
eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, 
bevétel, megtakarítás, 
hitel, rezsi, zsebpénz. 

A szakiránynak megfelelő speciális témakörök.* 
Szakmai terminológia, szakmai ismeretek, alapfogalmak. 
A szakma fejlődésének trendjei. 
Marketing, menedzsment. 
Reklamáció. 
Munkahelyi konfliktusok kezelése. 
Stb. 
 

Szakmai tárgyak:  
a tárgyak jellegének 
megfelelően. 

*A szakiránynak megfelelő részletes tematikát az intézmények helyi tantervei tartalmazzák.  
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

Önálló nyelvhasználó: középszint (B2 nyelvi szint) 
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú 
általános és szakmai szövegek fõ gondolatmenetét.  
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi magán- és munkahelyi élet váratlan helyzeteiben is. 
Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 
helyzetekhez. 
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 
szerkezetek segítségével a különböző általános és szakmai 
témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, stílusa megfelelő. 
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 
részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 
köréhez, szakmájához kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott 
szövegekben. 



A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 
szövegeket megfogalmazni ismert, hétköznapi és szakmai témákról. 
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és 
stílusjegyek. 
A tanuló nyelvtudása megfelel a középfokú nyelvvizsgák szintjének és 
követelményeinek. 
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Témakörök Óraszámok 

21. Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

23 

22. Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

30 



Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

23. Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Időjárás, éghajlat. 

21 

24. Iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

1 

25. A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

18 

26. Életmód 
Napirend, időbeosztás. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

18 

27. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

24 

28. Utazás, turizmus 
Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi kultúrák. 

5 

29. Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

2 

30. Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

2 



Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Összesen: 144 

 

 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Bemutatkozás, rövid jellemzés, 
ismerkedés, érdeklődés, 

Személyes névmások, létige ragozása, 
kérdőszavak, kérdő mondatok létigével, jelzői 
birtokos névmás, birtokos ’s, elöljárószavak, 
főnevek többes száma, angol ABC 

2. Bemutatás, üdvözlés, 
megköszönés, elköszönés, 
elutasítás, bocsánatkérés, 
udvarias kérések, felajánlás, 
visszakérdezés, érzések 
kifejezése 

Egyszerű jelen idő (kérdő és tagadó mondat), 
személyes névmások tárgyesete, idő kifejezése, 
határozatlan névelő, egyszerű múlt idő, 
képesség kifejezése (can/can’t, could/couldn’t), 
összetett mondatok – kötőszavak, -ed/-ing 
végződésű melléknevek 

3. Lakás bemutatása, környezet 
bemutatása, vidéki és városi 
élet egyszerű összehasonlítása, 
kedvenc évszak rövid 
jellemzése, lakásbérlés 

Szóösszetételek, there is/there are szerkezet, 
elöljárószavak, some/any/a lot of, mutató 
névmások, kötőszavak, összetett főnevek 

4. Bemutatkozás, iskola rövid 
bemutatása 

Egyszerű jelen idő 

5. Foglalkozások bemutatása, 
érdeklődés, munkahelyek, 
jelentkezés diákmunkára 

Egyszerű jelen idő (E/3 ragozás, kérdő és tagadó 
mondat) 

6. Napi rutintevékenységek, 
érdeklődés 

Egyszerű jelen idő (E/3 ragozás), kérdő és tagadó 
mondat, egyszerű múlt idő 

7. Szabadidős tevékenységek, 
érdeklődés, képességek, 
hírességek rövid jellemzése 

Egyszerű jelen idő, kérdőszavak, kérdő és tagadó 
mondat, can/can’t, could/couldn’t, egyszerű 
múlt idő (hagyományos és rendhagyó igék), 
kérdő és tagadó mondat 

8. Híres helyek jellemzése a 
célországokban 

Egyszerű jelen idő, there is/there are szerkezet, 
elöljárószavak, some/any/a lot of, mutató 
névmások, számok, szóösszetételek 

9. Híres tudósok és tudományok 
megismerése 

Egyszerű múlt idő (hagyományos és rendhagyó 
igék), időhatározók 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

10. Számok, árak kifejezése, 
érdeklődés, felháborodás, 
pénznemek,  

Számok és pénznemek írása és ejtése, főnevek 
többes száma, egyszerű jelen idő 

 

Javasolt tankönyv: 

Liz & John Soars: New Headway Fourth Edition Elementary tankönyv és munkafüzet 

 

Taneszközök: 

16. a fenti könyv és munkafüzet 
17. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
18. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
19. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
20. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 
 

A továbbhaladás feltételei 

Szövegértés: 

- Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket. 
- Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és 
beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témájára, tartalmára. 
- Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben elhangzó 
szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra 
támaszkodva. 
- Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, kiszűri a 
szövegekből az alapvető információkat.  
 

 

Beszédkézség: 

- A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, összefüggően 
beszél saját magáról és közvetlen környezetéről. 

- Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 
- A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ. 
 

 

Íráskézség: 

- A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról. 
Használja az írást a kommunikáció eszközeként egyszerű interakciókban. 



- Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban. 

 

10. évfolyam 

 

Évi óraszám: 144 
 

 

Témakörök Óraszámok 

27. Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

14 

28. Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

46 

29. Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Időjárás, éghajlat. 

15 

30. Életmód 
Napirend, időbeosztás. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

20 

31. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

6 



Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

32. Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi kultúrák. 

28 

33. Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

10 

34. Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

5 

Összesen: 144 

 

 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Bemutatkozás, életút 
ismertetés, jövőbeli tervek, 
érdeklődés, családtagok 
jellemzése és 
összehasonlítása 

Egyszerű múlt idő, birtoklás (have got), 
jövőidejűség (going to), melléknév fokozás, 
összehasonlítás, kötőszavak 

2. Társalgás emlékekről, sztori 
mesélés, emberek külső 
jellemzése, tapasztalat-csere 

Egyszerű múlt idő, időhatározók, 
módhatározók, folyamatos jelen idő, 
„bárki/valaki/senki” kifejezése, have got, 
befejezett jelen idő (ever/never)  



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

3. Saját város/lakóhely 
bemutatása, a főváros 
bemutatása, város és vidék 
összehasonlítása, 
útbaigazítás, időjárás 
jellemzése, érdeklődés, 
tanácsadás és kérés 

Melléknév fokozás, összehasonlítás, irányok 
(elöljárószavak), there is/there are szerkezet, 
what…..like? típusú mondatok, shall és a let’s 
használata 

4. Mennyiségek kifejezése, 
bevásárlás, vásárlási lista 
készítése, étel/italrendelés, 
udvarias kérések, recept 
készítése, preferenciák  

Megszámolható/nem megszámolható 
főnevek, some/any/much/many/a lot of, 
like/would like 

5. Híres emberek jellemzése, 
interjú készítés 

Egyszerű múlt idő (kérdő és tagadó mondat) 

6. Véleménynyilvánítás, 
népszerű helyek jellemzése és 
összehasonlítása, célok 
megfogalmazása, tapasztalat-
csere, utazások előkészítése, 
udvarias kérések, 
jegyvásárlás, érdeklődés, 
köszönet, megszólítás, 
élménybeszámoló 

Melléknév fokozás, összehasonlítás, 
célhatározói mellékmondatok, befejezett jelen 
idő (ever/never, yet/just), jövőidejűség 
(folyamatos jelen idő) 

7. Rövid szöveg összefoglalása, 
project készítése adott 
tudományos témában 

Egyszerű múlt idő, egyszerű jelen idő, 
folyamatos jelen idő 

8. Szolgáltatások megnevezése, 
használati tárgyak vásárlása, 
udvarias kérés, árak 
kifejezése,  

Egyszerű jelen idő, there is/there are szerkezet, 
elöljárószavak, like/would like, felszólító mód 

 

Javasolt tankönyv: 

 

Liz & John Soars: New Headway Fourth Edition Elementary tankönyv és munkafüzet 

 

Taneszközök: 

1. a fenti könyv és munkafüzet 
2. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
3. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 



4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
5. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Szövegértés: 

- A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat. 
- Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket. 
- Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és 
beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témájára, tartalmára.  
- Követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét. 
- Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben elhangzó 
szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra 
támaszkodva. 
- Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. 
- A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket.  
- Megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben. 
- Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, kiszűri a 
szövegekből az alapvető információkat.  
- A tanuló elvégez az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat.  
- Képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek megértéséhez, 
értelmezéséhez. 
- Növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról. 
- Fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt. 
 

 

Beszédkészség: 

- A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára ismert 
témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 
- Kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a hozzá intézett 
kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat. 
- A tanuló megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő használata útján. 
- Képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, 
illetve megértse beszédpartnerét.  
- Megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 
beszédtempóra. 
- A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, összefüggően 
beszél saját magáról és közvetlen környezetéről.  
- Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 
- A tanuló elmesél rövid, egyszerű történetet. Egyszerű állításokat, összehasonlítást, 
magyarázatot, indoklást fogalmaz meg. 
- A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ. 



- Lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, 
történéseket, és fejez ki ok-okozati összefüggéseket. 
- Képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 
- Beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 
 

 

Íráskészség: 

- A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról. 
Használja az írást a kommunikáció eszközeként egyszerű interakciókban. 
- Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban. 
- Kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert 
témákról. 
- Felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeit. 
 

11. évfolyam 

 

Évi óraszám: 144 
 

Témakörök Óraszámok 

19. Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

29 

20. Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

40 

21. Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

1 



A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Időjárás, éghajlat. 

22. A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

2 

23. Életmód 
Napirend, időbeosztás. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

23 

24. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

23 

25. Utazás, turizmus 
Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi kultúrák. 

11 

26. Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

13 

27. Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

2 

Összesen: 144 

 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Tervek és remények 

Szókincs: igék a kedvtelés, 
tervek, vágyak kifejezésére 

Íráskészség: előadás készítése 
a jövőről 

Szándék és tervek a jövőre 
vonatkozóan 

Kétség, bizonyosság 
kifejezése 

Családi történet 

Életrajz olvasása és írása – 
szövegösszefüggés 
felismerése 

Visszakérdezés interakcióban 
– a partner figyelmének 
fenntartása 

Négy generáció egy családban 

Valódi lehetőségek – 
feltételek kifejezése 

Amikor befejezem az iskolát - 
tervek, lehetőségek 

Tanácsadás, figyelmeztetés, 
fenyegetés 

Álmok és vágyak kifejezése 

 

Igei alakok: I’d like to do, I enjoy doing  

Jövőidejűség: going to, will, Present 
Continuous 

Szövegösszetartó eszközök: az ugye- kérdés? 

Jelenidejűség: Present Perfect, rendhagyó 
igék, időhatározók: ever, never, since, for. 

Jelen- és múltidejűség összevetése: Present 
Perfect  és Past Simple 

Jelenidejűség: Present Perfect  

Continuous, összehasonlítása más igeidőkkel 

Logikai viszonyok: feltételesség – first 
conditional (if, will) 

Modalitás: might 

Feltételesség - second conditional (if, would) 

2. Beszélgetés a régi barátokról, 
emberek bemutatása szóban 
és írásban, mindennapi 
beszédhelyzetek, életvitel, 
foglalkozás, kedvelt 
tevékenység, család, 
személyes tárgyak, 

Kapcsolat a szomszédokkal, 
Húszévesek a 21. században, 
tárgyak, személyek jellemzése 
– válaszolás a milyen 
kérdésre, 

Igeidők ismétlése (jelen-, múlt- és 
jövőidejűség) 

Kérdőszavak, a who’s és whose 
összehasonlítása Jövőidejűség: going to, will, 
Present Continuous 

What … like?  

Minőségi viszonyok: a melléknév fokozása – 
középfok 

Jelenidejűség: Present Perfect, rendhagyó 
igék, időhatározók: ever, never, since, for. 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

Élő történelem – a múlt 
hatása a jelenre, 

Tapasztalataink – mit mióta 
csinálunk? Mit csináltunk már 
életünkben? 

Életszakaszok 

Jó hír, rossz hír – gratuláció, 
együttérzés kifejezése 

Jelen- és múltidejűség összevetése: Present 
Perfect  és Past Simple 

Jelenidejűség: Present Perfect  

Continuous, összehasonlítása más igeidőkkel 

3. Helyek összehasonlítása 

 

What … like?  

Minőségi viszonyok: a melléknév fokozása - 
középfok 

4. Kötelességek 
foglalkozáskörön belül 

Modalitás: have to, kötelezettség kifejezése  

 

5. Étkezési szokások 

Szókincs: ételnevek 

A hosszú élet titka 

Különleges éttermek – 
olvasott szöveg 

Szókincs: vásárlás, üzletek, 
miből mennyit? 

Éttermi kommunikáció – 
kínálás, kérés 

Fiúk és lányok 
összehasonlítása 

Mit kell tenni, hogy formában 
maradjunk? 

Tanácsadás – fiatalok 
problémái 

Fiús és lányos családok 

Orvosi rendelőben – panaszok 
és megoldások 

Érzelmek kifejezése 
különböző élethelyzetekben, 
felkiáltások 

Megszámlálhatóság, some, any, much, many, 
a liitle, a few, a lot of 

Szövegösszetartó eszközök – something, 
smeone, somewhere 

Szövegösszetartó eszközök – a névelők (a, an, 
the, no article) 

Részelő birtokos ( a piece of, a bottle of stb.) 
Jelenidejűség: Present Simple, Present 
Continuous, birtokviszony: have (got) 

Modalitás: have to, kötelezettség kifejezése  

Modalitás: should, must 
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A modern élet nehézségei, 
stressz 

6. Kedvenc időtöltés – 
szabadidős tevékenységek 

Hírek, főcímek – 
szókincsbővítés 

Project – saját hír bemutatása 

Történet olvasása és 
elmesélése képek alapján  

Szókincsbővítés – 
határozószavak képzése, 
helyük a mondatban 

Hétvégi program 
megbeszélése 

Történet mesélése különböző 
műfajokban: mesék és fabulák 

Képes történetmesélés 

Kedvenc íróm 

könyvismertető vagy 
filmkritika írása 

Jelenidejűség gyakorlása különböző 
helyzetekben 

Mútidejűség – a Past Simple és a Past 
Continuous párhuzamos használata 

Határozószavak gyakorlása 

Múltidejűség – Past Perfect 

Logikai viszonyok: kötőszavak - when, after, as 
soon as, so, because stb. 

7. Képeslap írása, melléknevek 

Múltban történt érdekes ese-
mények elmesélése 

Blogok olvasása 

Egy város bemutatása 

Saját város leírása 

Jelenidejűség: Present Simple, Present 
Continuous, birtokviszony: have (got) 

Múltidejűség: Past Simple, Past Continuous - 
rendhagyó igék, a két igeidő összehasonlítása 

Minőségi viszonyok: a melléknév fokozása – 
közép és  felsőfok, rendhagyó melléknevek, 
összehasonlító szerkezetek. 

8. A mobiltelefonok története  

Találmányok 

Mit csinálnak az emberek 
online? 

Öt első dolog az interneten 

szókapcsolatok (ige+főnév, 
határozószó+melléknév) 

Szenvedő szerkezet, a cselekvő és szenvedő 
szerkezet összehasonlítása 

Logikai viszonyok: szövegkohézió és 
koherencia 

Feltételes mód 

Jövőidejűség: will 
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A közösségi oldalak előnye és 
hátránya – érvelés írásban 

A világegyetem csodái 

9. Betörés leírása, lopás 
bejelentése – szövegértés 

Mútidejűség – a Past Simple és a Past 
Continuous párhuzamos használata 

Határozószavak gyakorlása 

 

Javasolt tankönyv: 

 

Liz & John Soars: New Headway Fourth Edition Pre-Intermediate tankönyv és munkafüzet 

 

Taneszközök: 

11. a fenti könyv és munkafüzet 
12. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
13. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
14. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
15. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 

 
 
 
 
A továbbhaladás feltételei 

 

Szövegértés: 

- A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

- Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése két 
beszélő esetén. 

- A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek 
az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 
beszélnek. 

- Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy 
kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

- Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

 

Beszédkészség: 



- Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

- Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési körbe tartozó 
témákkal kapcsolatban.  

- A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel 
történő alkalmazásuk. 

- Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

- Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 

- A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincsbeli 
megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

- Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal. 

 

Íráskészség: 

- Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 

- Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről. 
Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

- Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 

- Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj 
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

 

12. évfolyam 

 

Évi óraszám: 124 
 

Témakörök Óraszámok 

25. Személyes vonatkozások, család 
Családi élet, családtagok  
Családi események, Mindennapi tevékenységek és szabadidős 
tevékenységek 
Életszakaszok 
Különböző életformák, életstílusok 

8 

26. Ember és társadalom 
Emberek 
Bűnözés és büntetés 

10 

27. Otthonok 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

8 



28. Környezet 
Éghajlati viszonyok 
Növény és állatvilág 
Természet és környezet 
Szókincs: Környezetvédelemmel kapcsolatos szavak és kifejezések 
Természeti katasztrófákkal kapcsolatos szavak és kifejezések 

10 

29. Iskola 
Szókincs: frazálisok, állandósult szókapcsolatok, tantárgyak, oktatáshoz 
kapcsolódó kifejezések 

10 

30. A munka világa 
Foglalkoztatás, az életpálya megválasztását befolyásoló tényezők, 
munkavállalók és munkaadók  
munkahelyi feladatok 
Szóalkotás 

10 

31. Életmód 
Étkezés, élelem 
Szókincs: főzéssel kapcsolatos szavak, élelmiszerek, bio termékek, 
génkezelt termékek 
Egészség – betegség  
Szókincs: gyógykezeléssel kapcsolatos szavak 

11 

32. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Művészet és kultúra 
Szókincs: filmekkel, könyvekkel, TV programokkal, színházzal, sajtóval, 
zenével kapcsolatos szavak 

14 

33. Utazás, turizmus 
Utazás, turizmus 
Szókincs: nyaralási formák, egyéni és társasutazás 
Szálláshelyek 
Nyaralással kapcsolatos tevékenységi formák 

10 

34. Tudomány és technika 
Tudomány és technika 
Szókincs: Tudományágak, Technikai eszközök: számítógép, mobiltelefon 
Az eszközök használatával kapcsolatos szavak, kifejezések 

8 

35. Gazdaság és pénzügyek 
Üzletek és szolgáltatások 
Szókincs: árukészlet, bolttípusok, adás-vétel, kiárusítás, kedvezmények, 
fizetési módok 
Reklámok, hirdetések 

10 

36. Országismeret 
Egyesült Királyság és Amerika 
Szókincs: nemzeti jelképek, politikai rendszerek 
Látnivalók és nevezetességek 
Híres emberek 
Fesztiválok és ünnepek 

10 

Kimenetmérő vizsgateszt 5 

Összesen: 124 
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1. Szokások és életstílusok 

megvitatása 

Preferenciák kifejezése 

Szembeállítás kifejezése 

Hallás utáni értés: egyedi 

információ kiszűrése, 

feleletválasztás 

Olvasás: Mondatok és 

szövegek párosítása, Nyitott 

kérdések 

Írás: informális levél 

Meghívás, meghívás 

elfogadása és visszautasítása 

Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező 

határozószók 

Logikai viszonyok: óhajtó mondatok, 

eredményhatározó 

A főnévi igenév és az ing-es alakok használata 

2. Beszéd: Összehasonlítás és 

szembeállítás, 

információadás, érdeklődés 

kifejezése 

Egyetértés kifejezése 

Hallás utáni értés: 

feleletválasztás, lyukas szöveg 

kiegészítése 

Olvasás: feleletválasztás, 

lyukas szöveg kiegészítése 

(mondatokkal) 

Írás: üzenet írása 

Cselekvés, létezés, történés kifejezése:  

egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő, 

állapotot kifejező igék 

Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező 

határozószók 

Subject/object kérdések 

3. Beszéd: Helyszínek leírása, 

tárgyak helyének 

meghatározása 

Beszélgetés házakról és 

lakóhelyekről 

Véleménynyilvánítás  

Hallás utáni értés: 

feleletválasztás, lyukas szöveg 

kiegészítése 

Szövegösszetartó eszközök: vonatkozó 

névmások 

Cselekvés, létezés, történés kifejezése: jövő 

idő: will – going to 

Folyamatos jövő 

Befejezett jövő 

Logikai viszonyok: általános és feltételes I, 

időhatározói mellékmondatok 
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Olvasás: lyukas szöveg 

kiegészítése (hosszabb-

rövidebb kifejezésekkel), 

mondatok és szövegek 

párosítása 

Írás: Rövid szöveges hirdetés 

írása 

 

4. Jóslatok 

Feltételek kifejezése 

Vélemény, nézet kifejezése 

Hallás utáni értés: 

feleletválasztás, 

Lyukas szöveg kiegészítése 

Olvasás: igaz / hamis, 

feleletválasztás 

Írás: Személyes hangvételű 

képeslap 

Logikai viszonyok: feltételes mondatok 

Modalitás: should, shouldn’t 

5. Beszéd: tetszés nem tetszés 

kifejezése, jövő idejű tervek 

kifejezése 

Hallás utáni értés: 

feleletválasztás, lyukas szöveg 

kiegészítése 

Olvasás: címek párosítása 

szövegrészekkel, 

feleletválasztás 

Írás: hivatalos levél – 

információ kérése 

Cselekvés, létezés, történés kifejezése: múlt 

idők 

used to /would + Infinitive 

Szövegösszetartó eszközök: névelők 

Logikai viszonyok: had better, would rather, 

should + Present és Perfect Infinitive 

Függő beszéd: kérdés 

6. Beszéd: Célok kifejezése; 

Lehetőségek, a jövő és 

elképzelt helyzetek kifejezése 

Véleménynyilvánítás, indoklás 

Képleírás 

Modalitás: must, have to, should 

may, must, can’t, might + 

Present és Perfect Infinitive 

Függő beszéd: kijelentés és kérés 
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Hallás utáni értés: 

feleletválasztás, lyukas szöveg 

kiegészítése (kérdésekre 

adott megkezdett válasz 

befejezése) 

Olvasás: igaz – hamis – nem 

említett választás; állítások 

párosítása szövegekkel 

Írás: hivatalos levél – 

álláshirdetésre való 

jelentkezés 

7. Beszéd: Utasítások kifejezése, 

érdeklődés és meglepetés 

kifejezése 

Információadás / kérés 

Hallás utáni értés: 

feleletválasztás, lyukas szöveg 

kiegészítése (megkezdett 

állítás kiegészítése) 

Olvasás: feleletválasztás, 

lyukas szöveg kiegészítése 

(megkezdett állítások 

befejezése) 

Írás: informális levél – 

meghívó plakát készítése 

Logikai viszonyok: feltételes mód (second and 

third conditional) 

Minőségi viszonyok: melléknevek, fokozás 

Mennyiségi viszonyok: mennyiségjelzők 

8. Kívánságok kifejezése 

Filmek / Könyvek / Színdarab 

cselekményének megvitatása 

Hallás utáni értés: 

feleletválasztás 

Olvasás: lyukas szöveg 

kiegészítése (mondatrészek 

visszaillesztése, 

feleletválasztás 

Írás: Kérdőív kitöltése 

Szövegösszetartó eszközök: vonatkozó 

névmások 

A vonatkozói mellékmondatok 

Logikai viszonyok: melléknévi igenév, 

okhatározók, 

célhatározás 
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9. Beszéd: Szervezések, 

helyszínek leírása 

Udvarias kérések és válaszok 

Információadás 

Hallás utáni értés: szöveg 

kiegészítése (megkezdett 

mondatok befejezése), lyukas 

szöveg kiegészítése 

Olvasás: címek párosítása 

szövegrészekkel, lyukas 

szöveg kiegészítése 

mondatokkal 

Írás: Hivatalos levél – 

panaszlevél szervezett 

utazással / szolgáltatással 

kapcsolatban 

 

Időbeli viszonyok: elöljárószók, időhatározók 

Modalitás: can, could, would 

Logikai viszonyok:  

megengedő tagmondatok 

10. Beszéd: Lehetőségek, a jövő 

és elképzelt helyzetek 

kifejezése 

Hírek továbbítása 

Hallás utáni értés: leíráshoz 

adatok kapcsolása, lyukas 

szöveg kiegészítése 

Olvasás: nyitott kérdések, 

igaz/hamis feleletválasztás 

 Írás: Felhívás – Elveszett 

tárgyak 

Jövőidejűség: will, going to 

Modalitás: may, might, can, could 

11. Beszéd: sajnálkozás és panasz 

kifejezése 

Utalás időpontokra 

Érzések kifejezése 

Pozitív és negatív reagálás 

Műveltetés 

Cselekvés, létezés, történés kifejezése: 

szenvedő szerkezet 

Logikai viszonyok: határozói mellékmondatok 

(time, reason, concession) 
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Hallás utáni értés: 

feleletválasztás 

Olvasás: kiegészítendő 

kérdések, párosítás (állítások 

hozzárendelése a 

szövegrészekhez) 

Írás: Hivatalos levél – vásárlói 

panasz 

12. Beszélgetés társadalmi 

összejövetelekről, 

ünneplésekről 

Szokások és hagyományok 

megvitatása 

Hallás utáni értés: lyukas 

mondatok (elkezdett 

mondatok befejezése), 

feleletválasztás 

Olvasás: címek párosítása 

szövegrészekkel, állítások 

párosítása szövegekkel 

Írás: Személyes hangvételű 

levél – Beszámoló egy 

nyaralásról 

Utókérdés 

Cselekvés, történés kifejezése kérdő 

mondatokban 

Wh-ever 

 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

Önálló nyelvhasználó, középszint (B2 nyelvi szint, de minimum B1 plusz 
nyelvi szint). 
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú 
szövegek fõ gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő 
szakmai beszélgetéseket is.  
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 
szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 



érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa 
megfelelő. 
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 
részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 
köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 
szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és 
stílusjegyek. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és 
követelményeinek. 

 

 

Javasolt tankönyv: 

 

H. Q. Mitchell: Matura Plus 2 tankönyv 

 

Taneszközök: 

11. a fenti könyv 
12. a könyvhöz tartozó CD-k és interaktív CD-k 
13. CD lejátszó, interaktív tábla, internet 
14. szemléltető táblázatok, képek, ábrák 
15. Angol-magyar és magyar-angol papír alapú és online szótár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. NÉGYOSZTÁLYOS SZAKgimnáziumi képzés 

NÉMET NYELV 

 

(első idegen nyelv, általános tagozat) 

 

9-12. évfolyam 

 

 

9. évfolyam 

Évi óraszám: 144 
 
Célok és feladatok 

A tanulók kezdő szintről indulnak 
Az első idegen nyelv során szerzett ismereteikre és tapasztalataikra támaszkodva korrigálni 
és fejleszteni kívánjuk a nyelvtanulási stratégiájukat. 
A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és fejlesztése állandó feladat. 
 
Cél évvégére: 
Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 
amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud 
mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes 
jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan 
dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik 
személy lassan és világosan beszél és segítőkész. 
 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló a tanult témakörökben tudjon szóban és írásban információt cserélni, szöveget 
megérteni és létrehozni. 
Nyelvtudása lévén is tudjon képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. 
 

Témakörök Óraszámok 

31. Ember és társadalom : ismerkedés, bemutatkozás, személyi adatok, 
nemzetiségek ismerkedés, bemutatkozás, személyi adatok, belső 
tulajdonságok, számok, betűzés 

16 

32. Személyes vonatkozások, család :család,hobbi,barátok,külső-
belsőtulajdonságok,köszönés,üdvözlés,személyleírás 

14 

33. Életmód : Tájékozódás a térképen, Egy ország bemutatása, Tájékozódás, 
Útbaigazítás, Bocsánatkérés, Európa országai, fővárosok, D-A-CH városok 

14 

34. Életmód: Kérdés az árra, Állítás megerősítése, Csodálkozás, Műszaki cikkek, 
Vásárlás, Sajnálkozás, Tetszés, Ruhavásárlás 

16 

35. Környezetünk : Kempingezés kellékei, Szolgáltatások a kempingben, 
Szobatípusok, Szállástípusok Tevékenységek, szolgáltatások, Szobabfoglalás 

18 



36. Életmód : étkezések, ételek, italok, vásárlás, bevásárlólista, étteremben, 
rendelés, fizetés, reklamáció 

18 

37. Szabadidő, művelődés, szórakozás : hobbik, sportágak, szabadidő, napok-
napszakok-tevékenységek, szabadidős programok, meghívás-elfogadás, 
elutasítás 

16 

38. Életmód : utazás, menetjegy vétel, érdeklődés, menetrend, 
történetelmesélés, 

16 

 
A tanmenetben két visszajelző ismétlő rész, Rück-Takt 5-5 órával,  2. egyben  év végi 
összefoglalás  órával. 
 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. megszólítás, köszönés, elköszönés; 
bemutatás, bemutatkozás; igenlő és 
nemleges válasz; öröm, tetszés, 
nem tetszés; személyek 
megnevezése és leírása, betűzés, 
bocsánatkérés 

Kérdő névmás: Wer? sein- ist 
Határozott névelő, Igeragozás: ich wohne 
Kérdő névmás: Was? 
Kérdőszavak: Wo? Wie?, Szórend: kijelentő 
ill. kérdő mondat 

2. bemutatás, személyek 
megnevezése; érdeklődés hogylét 
és mások ízlése iránt; köszönet; 
öröm, csodálkozás, sajnálkozás; 
véleménykérés; tudás, nem tudás; 
tetszés, nem tetszés; 
információkérés és –adás; 
személyleírás 

Birtokos névmás : mein-dein 
A sein létige Az  -in képző  
Birtoklás: das Zimmer von Tim,  
Főnevek többes száma 
Felszólító mód: Schreiben Sie!, alles/alle 
Eldöntendő kérdés 
Tagadás: nicht 

3. Egy ország bemutatása 
Tájékozódás a térképen,  
Tájékozódás- Útbaigazítás 
Bocsánatkérés, helyeslés, égtájak 
kifezjezése, 

Határozatlan névelő  
Az es névmás , Szórend aber és und után,  
Főnevek tárgyesete ,Gyenge főnevek 
Összetett szavak, es gibt szerkezet 

4. Kérdés az árra, Állítás megerősítése 
Csodálkozás, tetszés, ruhavásárlás, 
Vágyak kifejezése, Vélekedés 

Szórend kiemelt mondatrész után 
Birtoklás: haben 
Tagadás: kein, tőhangváltós igék, ihn/sie/es 
Kötőszó: oder dieser/welcher, brauchen, 

5. Szálloda leírása,képesség, lehetőség 
kifejezése, információkérés, bosszúság 
kifejezése, szobafoglalás 

können, man, für, elváló igekötős igék, 
részes eset, mit 

6. Összehasonlítás, Eladás, vásárlás, 
kínálás, Rendelés, fizetés, reklamálás 
Étkezési szokások, Gyakoriság, 
családfa készítés, D-A-CH- Specialitások 

mögen, wollen,  tőghangváltás,  
noch/erst/nicht mehr/schon doch, 
einmal/zweimal 
Jövő idő: werden, birtokos személyes 
névmás 

7. Indoklás, Időpontok, -tartamok 
kifejezése, Nyitvatartás, Érdeklődés 
Meghívás, elfogadása/ elutasítása 
Helyeslés, filmek tartalmáról beszéd 

müssen, Okhatározó: den,  
in + Akkusativ/Dativ 
Időhatározók:,am Nachmittag 
Präteritum, Felszólító mód 



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

8. Nyaralási preferenciák, 
történetmesélés, Menetrend 
olvasás 
Köszönésre reagálás  
Üdvözletküldés, Segítség 
felajánlás, segítség elhárítása 

Perfekt, Személyes névmás tárgyesete 
Helyhatározók földrajzi nevekkel 

 
Tanulás és tanítást segítő taneszközök 
 
Javasolt és használható tankönyvek 
 
1; Kon-Takt 1. 
2; Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 
 

Taneszközök: 
21. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
22. hangkazetták, CD-k, DVD_-k 
23. magnó, CD, videolejátszó, interaktív tábla, internet 
24. szemléltető táblázatok, képek, ábrák,szókártyák 
25. írásvetítő – fóliák 
26. német-magyar szótár, magyar-német szótár 
27. okostelefon, tablet, laptop 
 
A továbbhaladás feltételei 

 
Szövegértés: 
- a szöveg információinak megértése, az információk kiemelése, csoportosítása kérdések 

alapján 
- a beszélgetés folytatása az adott témábanBeszédkézség: 
- köznyelvben megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni 
- egyszerű mondatokban kérdezni, közlést kifejezni, eseményt elmesélni 
- segítséget kérni 
- beszélgetésbe bekapcsolódni 
Íráskézség: 
- a tanult témakörökben 8-10 mondatos, tényszerű információt közvetíteni 
- egyszerű szituációkat szerkeszteni írásban 
- ízlés, véleménynyilvánítás írásbeli közlése 
Magasabb osztályba lépés feltételei 

- 10-15 szavas írott szöveg kérdések alapján való megértése 
- biztonsággal képezze, használja az igék jelen, a közvetlen jövő idejű és felszólító módú 

alakját 
- kérdések alapján 4-5 mondatos információcserére legyen képes 
- adott témakörben 4-5 mondatos önálló kifejezés 
- 3-4 mondatos szöveg fordítása anyanyelvre 
 



Értékelés – számonkérés 
 
Szóban: folyamatos 
Formái: kérdés- válasz 
   tartalommondás németül 
   dialógus – szerepjáték, szituáció szerinti véleménynyilvánítás 
 
  Megjegyzés: cél, hogy a tanuló merjen beszélni  
             kezdetben csak pozitív értékeléskor osztályozunk 
 
Írásban: 3-4 nagydolgozat, témánként témazáró 
      írásbeli ellenőrzés, melynek célja nyelvtani ismeretek, szókincs, kifejezőkészség , 
      fordítási készség ellenőrzése 
 
Javasolt feladatformák: nyelvtani feladatok, szituációs kiegészítéses feladatok, fordítós, 
        önálló témakifejtés 



NÉMET NYELV 

(első idegen nyelv, 4 órás) 

10. évfolyam 

 
Évi óraszám: 144 
 
Célok és feladatok 
Az előző évben kialakított nyelvtanulási módszer elmélyítése. A német nyelv és kultúra iránti 
érdeklődés fenntartása és elmélyítése. 
A telefon beszélgetések, telefonon való információkérés és adás, egyszerű üzenetek 
továbbítása – mindezek begyakorlása. 
 
Cél évvégére: 
Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül 
érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos 
információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud 
kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy 
mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a 
közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket 
érintik. 
Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni különböző, ismert témákról. Megérti a fontosabb 
információkat a világos, standard szövegekben, melyek ismert témához tartoznak. 
Fejlesztési követelmények 
A tanult témakörökben szóban és írásban képes információt cserélni. 
Biztonságosan kérdez. Képes felismerni és önállóan is használni a különböző igeidőket és a 
névmásokat (személyes, birtokos, mutató). 
 
Témakörök Óraszámok 

1. Környezetünk :Lakás bemutatása, Lakásnézés, Berendezési, tárgyak 
elhelyezése, a lakás átrendezése, házibuli szervezése, háztartási munkák 

18 

2. Szabadidő, művelődés, szórakozás : Internet Számítógépes 
tevékenységek Környezettudatosság, Internetes oldal bemutatása 
Ember és társadalom :Személyes vonatkozás, család:Családbemutatás 
Családfa készítése, Történelmi események, illetve életszakaszok elbeszélése 

14 

3. Személyes vonatkozások, család : Összehasonlítás, választás Egyetértés és 
egyet nem értés kifejezése, Emberek leírása és jellemzése, A csodálkozás, 
bizonytalanság kifejezése, nevezetességek bemutatása 

14 

4. Környezetünk : Életmód:  Utazás :Útvonalak leírása,Közlekedési eszközök 
előnyei és hátrányai, Útbaigazítás Tájékozódás az utcán, Jegyvásárlás, 
tájékozódás reptéren 

18 

5. Az iskola : Egy iskola bemutatása Iskolatípusok összehasonlítása, Az 
álomiskola bemutatása, Érvek és ellenérvek kifejezése Külföldi és hazai 
iskolák összehasonlítása Szívesség kérése 

18 

6. A munka világa : Munkakör leírása, jellemzése Érdeklődés telefonon, 
Pályaválasztás, Beszámoló munkatapasztalatokról, Álláspályázat, 
Állásinterjú Motivációs levél írása 

18 

7. Életmód: Testrészek, Panaszok, fájdalmak Időpont egyeztetése az orvossal, 
Kórházi tevékenységek Beszámolás eseményekről, Étkezési – és 
életmódszokások 

16 



8. Szabadidő, művelődés, szórakozás : Sportolás, sportok, 
sporttevékenység jellemzése Tanácsadás, buzdítás, Szurkolás 
Sportműsorok tv- ben, Rekordok és sportolók Extrém sport – pro és 
kontra 

18 

A tanmenetben két visszajelző ismétlő rész, Rück-Takt 5-5 órával,  2. egyben  év végi 
összefoglalás  órával 
 

Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 

1. Lakás bemutatása, Lakásnézés, 
Berendezési, tárgyak elhelyezése, 
a lakás átrendezése, házibuli 
szervezése, háztartási munkák 

zu + Dativ seit/vor + Dativ 
gehören/gehören zu + Dativ, Elöljárók: an, vor, 

auf, hinter, neben, über, unter, zwischen 
Igepárok: legen/liegen, stehen/stellen 
dass, 

2. Internet Számítógépes 
tevékenységek 
Környezettudatosság, Internetes 
oldal bemutatása Családbemutatás 
Családfa készítése, Történelmi 
események, illetve életszakaszok 
elbeszélése 

weil, dürfen, Évszámok, dátum 
Elbeszélő múlt (Präteritum) 
birtokos eset 

3. Összehasonlítás, választás Egyetértés 
és egyet nem értés kifejezése, 
Emberek leírása és jellemzése, A 
csodálkozás, bizonytalanság 
kifejezése, nevezetességek 
bemutatása 

Melléknév fokozása: billig, billiger, am billigsten 
Hasonlítás: als-wie 
Melléknév gyenge, erős és vegyes  ragozása:  
 

4. Útvonalak leírása,Közlekedési 
eszközök előnyei és hátrányai, 
Útbaigazítás Tájékozódás az utcán, 
Jegyvásárlás, tájékozódás reptéren 

 ob, 
függő beszéd,  
Határozatlan névmás: einer, welche 
Tagadó névmás: keener, Főnevesült melléknevek 
entweder – oder, sowohl – als auch weder –noch, 
Elöljárók: über, durch, entlang 

5. Egy iskola bemutatása 
Iskolatípusok összehasonlítása, Az 
álomiskola bemutatása, Érvek és 
ellenérvek kifejezése Külföldi és 
hazai iskolák összehasonlítása 
Szívesség kérése 

feltételes mód, módbeli segédigék feltételes módja, 
visszaható igék, 

6. 9. Munkakör leírása, jellemzése 
Érdeklődés telefonon, Pályaválasztás 
Beszámoló munkatapasztalatokról, 
Álláspályázat, Állásinterjú Motivációs 
levél írása 

vonzatos igék, vonatkozói mellékmondat, vonatkozó 
névmás, 

7. 10. Testrészek, Panaszok, 
fájdalmak,  Időpont egyeztetése az 
orvossal, Kórházi 

Passiv, sollen,  



Témakör Kommunikációs szándék Nyelvtani fogalomkörök 
tevékenységek Beszámolás 
eseményekről, Étkezési – és 
életmódszokások 

8. Sportolás, sportok, 
sporttevékenység jellemzése 
Tanácsadás, buzdítás, Szurkolás 
Sportműsorok tv- ben, Rekordok 
és sportolók, Extrém sport – pro 
és kontra 

zu + Infinitv, als-wenn, sollte 

Tanulás és tanítást segítő taneszközök 

JAVASOLT ÉS HASZNÁLHATÓ TANKÖNYVEK 

1; Kon-Takt 2. 
2; Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 
 

Taneszközök: 
11. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
12. hangkazetták, CD-k, DVD_-k 
13. magnó, CD, videolejátszó, interaktív tábla, internet 
14. szemléltető táblázatok, képek, ábrák,szókártyák 
15. írásvetítő – fóliák 
16. német-magyar szótár, magyar-német szótár 
17. okostelefon, tablet, laptop 

 
A továbbhaladás feltételei 
Szövegértés: 
- ismert eszközökkel megfogalmazott szöveg megértése, fontos információk kiemelése 
- a szöveg ismeretlen elemeinek megértése a szövegkörnyezetből való következtetéssel 
- rövidebb köznyelvi szöveg lényegének megértése 
Beszédkézség: 
- beszélgetés kezdeményezése és befejezése ismert témákkal 
- egyszerű mondatokkal közlések megfogalmazása, információk kérése, események 

elbeszélése 
- megértési probléma esetén segítség kérése 
Íráskézség: 
- ismert nyelvtani elemekre épülő szöveg helyes leírása 
- rövid (8-10 mondatos) szöveg szerkesztése tényszerű információkból 
- üzenet, üdvözlet, rövid baráti levél megalkotása 

 
- Magasabb osztályba lépés feltételei 
- rövid (20-25 szavas) szöveg megértése, kérdések alapján való értelmezése 
- biztonsággal képezze és használja a múlt időket, műveltető és szenvedő szerkezetet 
- felismerje  - esetleg önállóan is használja -  a birtokos, vonatkozó és mutató névmásokat 
- 5-8 mondatos szöveg fordítása anyanyelvre 
- 5-8 mondatos önálló témakifejtés 
 



Értékelés – számonkérés 
 
Szóban: folyamatos 
Formái: kérdés- válasz 
   tartalommondás német 
   dialógus – szerepjáték, szituáció szerinti véleménynyilvánítás 
 
Írásban: 3-4 nagydolgozat, témánként témazáró 
      írásbeli ellenőrzés, melynek célja nyelvtani ismeretek, szókincs, kifejezőkészség , 
      fordítási készség ellenőrzése 
 
Javasolt feladatformák: nyelvtani feladatok, szituációs kiegészítéses feladatok, fordítós, 
        önálló témakifejtés 



NÉMET NYELV 
 

(első idegen nyelv, 4órás) 
 

11. évfolyam 
 
Évi óraszám: 144 
 
CÉLOK 
Valamennyi nyelvi kompetencia továbbfejlesztésével alakuljon ki a tanuló nyelvi 
tudatossága; legyen képes 

- nyelvtudását oly mértékben rendszerezni, hogy arról vizsgán is eredményesen 
számot adjon, 

- megszerzett tudását a gyakorlati életben felhasználni, 
- azt akár intézményes keretek közt, akár önállóan továbbfejleszteni. 

Ismerje azokat a civilizációs elemeket, amellyel egy európai német nyelvű  országban 
elboldogul. 
 
KÖVETELMÉNYEK 

Beszédértés 

A tanuló értse meg 
- a közel természetes sebességű, ismeretlen elemeket is tartalmazó beszédet, 
- annak lényegét tudja magyar nyelven ismertetni. 
 
Beszédkészség 

A tanuló tudja 
- magát valós helyzetben beszédszándékoknak megfelelően megérteni, gondolatait 

körülírni, 
- a hallott vagy olvasott szöveg lényegét összefoglalni, 
tudjon 
- közel természetes sebességű, hétköznapi témákban folytatott társalgásban részt venni, 

abból kilépni, 
- eseményekről, élményekről és jövőbeni tervekről összefüggően beszélni. 
 
Olvasásértés 

A tanuló értelmezően olvasson fel néhány ismeretlen elemet is tartalmazó szöveget, 
önállóan dolgozzon fel életkorának megfelelő témájú autentikus szöveget 
egynyelvű/kétnyelvű szótár segítségével. 
 
Íráskészség 

A tanuló tudjon 
- mindennapi életével kapcsolatos eseményekről és az őt érkelő jelenségekről egyszerű, de 

összetett mondatokat is tartalmazó fogalmazást írni, 



- hallott vagy olvasott szöveg lényegét írásban összefoglalni, ismerkedjen meg a hivatalos 
levélírás formai követelményeivel. 

 
Szókincs 
A 11. osztály végére a tanuló rendelkezzen mintegy 1500 szót és kifejezést felölelő aktív 
szókinccsel. Kívánatos, hogy kétnyelvű és egynyelvű szótárt biztonsággal használjon. 
 
 
 

Témakörök 

 

Óraszám 

1. Környezetünk : Életmód : Utazás Utazás-szállásfoglalás, utazási 
előkészületek 16 

2. Életmód : Időjárás-évszakok, városi-vidéki élet 
15 

3. Személyes vonatkozások, család , Ember és társadalom: Családi-
nemzeti-nemzetközi ünnepek, fesztiválok 16 

4. Gazdaság :Gazdaság- pénz, szolgáltatások, háztartási eszközök és 
használata, Életmód:  vásárlás 18 

5. Tudomány és technika : - Szabadidő, művelődés, szórakozás :Média, 
fiatalok szokásai,tv-nézés, rádió, iskolaújság 18 

6. Ember és társadalom : Személyleírás, jellemvonás, barátságok, 
szerelem, szülő-gyerek kapcsolat, feszültségek 16 

7. Az iskola : Tanulás, érettségi, pályaválasztás, felsőoktatás 
16 

8. Tudomány és technika : Technika, környezetvédelem 
18 

 
 
 

Témakörök Nyelvtani fogalomkör 
1. Utazás-szállásfoglalás, 

utazási előkészületek 

Kötőszók: obwohl, trotzdem, Um…zu, ill. damit célhatározós 
szerkezet, a wo vonatkozó névmás, Zustandpassiv: ist geöffnet, 
während kötőszó 

2. Időjárás-évszakok, városi-

vidéki élet 

Összehasonlítás: je… desto…., Szenvedő szerkezet (Passiv) 
módbeli segédigével: kann gemacht werden 

3. Családi-nemzeti-nemzetközi 

ünnepek, fesztiválok 

wer, wen, wem,wessen vonatkozó névmások, Szórend: tárgy- és 
részeseset, einander, miteinander kölcsönös névmások 

4. Gazdaság- pénz, 

szolgáltatások, háztartási 

eszközök és használata 

Óhajtó mondat: Wenn ich doch mehr Zeit hätte! Feltételes 
mondat wenn nélkül: Hätte ich mehr Zeit… 
haben zu + Infinitiv 

5. Média, fiatalok szokásai,tv-

nézés, rádió, iskolaújság 

sich beeilen, sich kämmen visszaható igék, bis, solange, 
bevor, nachdem, sobald időhatározó kötőszavak, régmúlt 

(Plusquamperfekt) hatte eingeladen, anstatt dass/anstatt…zu, 



Témakörök Nyelvtani fogalomkör 
ohne dass/ohne…zu 

6. Személyleírás, jellemvonás, 

barátságok, szerelem, szülő-

gyerek kapcsolat, 

feszültségek 

A derjenige, diejenige, dasjenige névmás, als ob kötőszó, 
Melléknévi vonzatok: stolz auf, peinlich + D, A befejezett 
melléknévi igenév: ein gedeckter Tisch 

7. Tanulás, érettségi, 

pályaválasztás, felsőoktatás 

A folyamatos melléknévi igenév: die fehlende Seite, A főnévként 
használt melléknevek: der/die Auszubildende 

8. Technika, környezetvédelem sich lassen + Infinitiv, a feltételes múlt: hätte gekauft –wäre 
gewesen 
einer, eine, eines, der… einer der schönsten Tage meines Lebens 

 
 
Tanulás és tanítást segítő taneszközök 

JAVASOLT ÉS HASZNÁLHATÓ TANKÖNYVEK 

1; Kon-Takt 2. 
2; Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC 
 

Taneszközök: 
1. a fenti könyvek és munkafüzeteik 
2. hangkazetták, CD-k, DVD_-k 
3. magnó, CD, videolejátszó, interaktív tábla, internet 
4. szemléltető táblázatok, képek, ábrák,szókártyák 
5. írásvetítő – fóliák 
6. német-magyar szótár, magyar-német szótár 
7. okostelefon, tablet, laptop 



NÉMET NYELV 
 

(első idegen nyelv, 4 órás) 

 

12. évfolyam 

 

Évi óraszám: 124 óra (31 hét *4 óra) 
 
Célok és feladatok 

 
A német nyelvi kompetenciák továbbfejlesztése, magabiztos, önálló kommunikációs 
készségek begyakoroltatása annak érdekében, hogy tanuló képes legyen: 

- az érettségi illetve a nyelvvizsga feladattípusait önállóan megoldani 
- nyelvtudását bármely szituációban a nyelvi kommunikáció eszközeként használni 

németnyelvű  közegben 
- nyelvi ismereteit intézményi keretek között vagy önállóan továbbfejleszteni 
- adott témáról folyamatosan beszélni, saját álláspontját érvekkel alátámasztani, mások 

véleményét kikérni 
- tapasztalatait, elképzeléseit, érveit írott szöveg formájában is kifejteni 120-150 szóban  

 
 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 12 óra 

2. Ember és társadalom 13 óra 

3. Környezetünk 12 óra 

4. Az iskola 14 óra  

5. A munka világa  13 óra  

6. Életmód 12 óra  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 12 óra  

8. Utazás, turizmus 12 óra  

9. Tudomány, technika 12 óra  

10. Gazdaság és pénzügyek 12 óra  

Összesen:  124 óra 

 
 

Témakör Kommunikációs szándék-
készségek 

Nyelvtani fogalomkörök 



Személyes vonatkozások, család Életpálya-bemutatás 
Hivatalos dokumentumok 
kitöltése 
személyek külső belsőő jellemzése 
 

melléknév ragozása: erős, gyenge, 
vegyes ragozása 

Ember és társadalom barátságok jellemzése, 
családi ünnepek bemutatása, 
nemzeti és nemzetközi ünnepek 
ismertetése 
női-férfi szerepek a családban- 
állásfoglalás/vita 

Passiv mondatok gyakorlása 

 Környezetünk Környezetvédelmi projektekben 
való részvétel, ill. azok szervezése 
Kép-szöveg párosítása 
Lakáshirdetések értelmezése 
Magánlevél- baráti levél írása 
Környezetvédelem 
Magyarországon- önálló 
témakifejtés 

Vorgangspassiv ismétlése 
levél formai jegyei 
Wechselpräpositionen 
 
 
 
módbeli segédigék, melléknévi 
igenév 

Az iskola Tanulási szokások 
 
A részvét és a bátorítás kifejezése 
 
Tanácsadás, a hivatalos 
telefonálás fordulatai 
saját iskola bemutatása, 
iskolatípusok bemutatása, magyar 
és német iskolatípusok 
összahasonlítása 
véleményalkotás az 
iskoláról/tanóráról 

 
A folyamatos melléknévi igenév: 
die fehlende Seite 
A főnévként használt 
melléknevek: der/die 
Auszubildende 
 
Melléknév fokozás, 
melléknévragozás ismétlése 

A munka világa  állásra jelentkezés- hivatalos levél 
 
óhaj, kívánság- álommunka 
bemutatása 

az igekötős igék –jelentésbeli 
különbségek felismerése, 
mondatba illesztése 
feltételes mód használata 

 Életmód Kívánságok kifejezése 
 
vélemény kifejezése ételekről, 
kedvelés-nem kedvelés kifejezése 

Feltételes mód használata 
Nachdem kötőszó használata 
 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Kedvenc könyv-film-
színdarab/színész bemutatása 
kedvenc sport- a sport előnyei-
hátrányai, állásfoglalás, 
véleményalkotás, vita 

sich-es igék 
Plusquamperfekt- a régmúlt és 
kötőszavai: bis, solange, bevor, 
nachdem, sobald időhatározó 
kötőszavak ismétlése 

Utazás, turizmus Közlekedés autóval, az autó részei 
menetjegyváltás 
időjárásjelntés, évszakok 
jellemzése 

Perfekt múlt idő 

 Tudomány, technika A computer részei, számítógépes 
tevékenységek 
 
vélemény, óhaj megfogalmazása 
vita (computer, internet) 

sich lassen + Infinitiv, a feltételes 
múlt: hätte gekauft – wäre 
gewesen 

Gazdaság és pénzügyek Szolgáltatások az autó körül, 
segítségkérés az autópályán 

einer, eine, eines der… einer der 
schönsten Tage meines Lebens 

 



Ezen az évfolyamon az érettségire felkészítés a Direkt Repetitorium für das Abitur c. könyv 
használatával történik. A két lecke feldolgozása után a tanult témakörök, nyelvtani fogalomkörök 
ismétlése, az elsajátított kommunikációs szándékok mind gyakoribb használata, az érettségi 
típusfeladatok gyakorlása (Olvasott szöveg értés, hallás utáni szövegértés, nyelvhelyesség, levélírás), 
képleírások, a szóbeli feleletekre felkészülés- szituációs gyakorlatok, a szókincs bővítése, önálló 
témakifejtés-, a csoport igényeinek megfelelően, az előforduló problémakörök tisztázásával történik.  
 
 
A vizsgára bocsátás feltételei: 
Szövegértés: 

- a tanuló értse meg a mindennapi élet témaiban folytatott, normál tempójú, élő illetve rögzített 
beszédet 

Beszédkészség: 
- legyen képes meghatározott témakörökben önállóan véleményt formálni, beszélgetést 

kezdeményezni és beszélgetésbe bekapcsolódni 
Olvasásértés: 

- a tanuló legyen képes ismeretlen elemeket tartalmazó szövegeket is helyesen, jó kiejtéssel és 
hanglejtéssel olvasni 

- értse meg az olvasott szöveg lényegét 
- a szöveg tartalmát tudja összefoglalni néhány mondatban 

Íráskészség: 
- legyen képes adott témában irányított fogalmazást írni, néhány szövegfajtát önállóan is 

összeállítani 
 
Értékelés – számonkérés: 
 
Szóban: folyamatos 
Formái: - önálló témakifejtés adott témakörben 
  - dialógus - szerepjáték 
             - vita adott témában 
             - szituáció szerinti véleménynyilvánítás  
 
Írásban: 3 nagy dolgozat, témánként témazáró 
     Érettségi feladatok/feladatlapok 
      
Taneszközök: 
 

 a fenti könyvek,  munkafüzetek 

 CD lejátszó, CD, interaktív tábla 

 szemléltető táblázatok, térképek 

 Német-magyar szótár, Magyar-német szótár 

 német újságok,internetes szövegek,blogok 

 egynyelvű szótár 

 
A tanulást és a tanítást segítő taneszközök: 
 
Javasolt és használható tankönyvek: 
 
Direkt Repetitorium für das Abitur  
 
A vizsgára bocsátás feltételei: 



 
Szövegértés: 

- a tanuló értse meg a mindennapi élet témaiban folytatott, normál tempójú, élő illetve 
rögzített beszédet 

 
Beszédkészség: 

- legyen képes meghatározott témakörökben önállóan véleményt formálni, 
beszélgetést kezdeményezni és beszélgetésbe bekapcsolódni 

 
Olvasásértés: 

- a tanuló legyen képes ismeretlen elemeket tartalmazó szövegeket is helyesen, jó 
kiejtéssel és hanglejtéssel olvasni 

- értse meg az olvasott szöveg lényegét 
- a szöveg tartalmát tudja összefoglalni néhány mondatban 

 
Íráskészség: 

- legyen képes adott témában irányított fogalmazást írni, néhány szövegfajtát önállóan 
is összeállítani 

 
Értékelés – számonkérés: 
 
Szóban: folyamatos 
Formái: - tartalomelmondás franciául 
  - dialógus - szerepjáték 
             - vita adott témában 
             - szituáció szerinti véleménynyilvánítás  

- félévkor és évvégén szóbeli vizsga (témakifejtés, kötetlen beszélgetés, idegen  szöveg 
felolvasása, összefoglalása) 

 
Írásban: 3 nagy dolgozat, témánként témazáró 
     Érettségi feladatsor 
     Fordítási feladatok.  



FRANCIA MINT IDEGEN NYELV 

 
 

A francia nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER) 
összhangban – 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 az 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, ezért 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 elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést 
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a 
helyzetnek megfelelő hangnem használatának 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 nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 
szintén erősíthetik a motivációt. 

A francia nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvvel, a 
nyelvtanulással és az francia nyelvet beszélő emberekkel és 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 
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az francia nyelv tanulása során építeni tudjanak más 
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az 
francia 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. 

A francia nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló egy idegen nyelvből már alapfokú 
nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás módszereiről, és 
lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre érdemes építeni, 
ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a francia nyelv elsajátításának 
folyamatát.  
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 
témakörök kínálnak kontextust.  
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 
határozza meg.  
 
Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az 
összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák 
azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve 
kerültek be a kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-
ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és 
írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, 
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 
fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 
nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 
interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási 
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 
megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő 
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert 
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 



személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben 
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra 
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés 
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az 
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen 
beépültek a tartalomba. 

A tanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és 
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz 
végére előírt KER-szinthez. 

 

Megjegyzések a francia helyi tantervhez 
 

o A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium francia nyelv 
tantárgyára épülő helyi tanterve a France-Euro-Express 1., 2., 3 könyvekre épül a 
szakgimnáziumi képzésben. 

o A kerettantervben megadott témakörlista mindegyik témaköre minden évfolyamon 
szerepel.  

o A kerettantervi témakörökön kívül van egy Rendszerező ismétlés témakör, amelyet a 
tanmenetben kettő vagy három részre javaslok bontani (félévkor és év végén, illetve 10-
12. évfolyamon az év elején is). Betettem egy szabad felhasználású témakört is, hogy 
minden tanár és iskola egyénisége megjelenhessen.  

  



9. évfolyam 
 
 
 
Óraszám: 144 óra/év 

  4 óra/ hét 
 
 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 
 

 

Témakör 
sorszáma 

Témakör Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 26 

2. Ember és társadalom 26 

3. Az iskola 18 

4. Életmód 18 

5. Szabadidő, művelődés, szórakozás 28 

6. Gazdasági ismeretek 18 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 
ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 
szokásai stb.) 

és/vagy 
o Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 
megfelelően 

és/vagy 
o Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 
csoportmunkában 
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Javasolt témák a 9. évfolyamra  

Témák Kapcsolódási pontok 

Az iskola 
A franciaóra. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok. 

Magyar nyelv: jövevényszavak  
 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 
 
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek. 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás.  
 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Egyházi ünnepek és szövegek. 
Öltözködés, divat. 
Konfliktusok és kezelésük.  
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok  

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 
lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 
szórakozási lehetőségek. 

Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, 
környezettudatosság otthon és a 
lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, 
újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 
környék hagyományai, az én falum, az én 
városom. 
 
Földrajz: településtípusok. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció 
és munka. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Életmód nálunk és a célországokban. 

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 
hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a 
mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a 
célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, a reklám és a popzene új 
szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 
példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 
késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 
kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-
kedés, a kerékpáros közlekedés. 
Turisztikai célpontok. 

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. 

Tudomány és technika 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi 
életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a 
tanulásban és a munkában. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 
felfedezések, találmányok. 
 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 
informatikai eszközöket alkalmazó média 
megismerése, az elterjedt infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és kockázatainak 
megismerése, a netikett alapjainak megismerése, 
élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 
eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 
zsebpénz. 

 



Javasolt fogalomkörök a 9. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / 

plus)  
se passer, se trouver, exister  

Cselekvések – jelen idő, a 3. csoportba tartozó igék 
ragozása jelenben; közvetlen jövő  

il pleut, je fais, tu parles, elle lit, ,je vais partir  

Birtoklás kifejezése: az avoir ige ragozása, a de 
viszonyszóval; birtokos névelővel,  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) 
à moi  
c’est mon chat  

Térbeli viszonyok:  où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, 
tout droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, 
en face, pas loin, tout près, d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok: időpont, nap, hónap, év, dátum 
kifejezése, ill. egyéb időhatározó szók  

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 
hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant / 
après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, 
cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 
longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 
depuis, en, seulement, quelquefois, toujours 
d’abord, puis, enfin, quand  

Mennyiségi viszonyok – a főnév / melléknév többes 
száma  

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas 
de, gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, 
plus, moins, les enfants  

Minőségi viszonyok: a melléknév; egyezetése; a 
főnév neme  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 
petit, joli, une jolie robe,  
gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 
sale/propre, timide, gentil / antipathique, 
modeste / agressif, généreux / égoïste, blanc, 
facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 
long, court, , chaud / froid, cher / bon marché, 
vite,  
lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, 
premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, 
écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás: felszólító mód  
Módbeli segédigék: pouvoir, vouloir  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux  

Szövegösszetartó eszközök: névelők és nemük, 
részelő névelő, birtokos determináns, viszonyszók, 
határozószók  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, 
mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / 
elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, 
vous, eux, elles; en, y, on, quelqu’un, quelque 
chose, qui, que, où,  

 
  



10. évfolyam 
 
 
 
Óraszám: 144 óra/év 

  4 óra/ hét 
 
 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 
 

 

Témakör 
sorszáma 

Témakör Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 14 

2. Ember és társadalom 14 

3. A munka világa 15 

4. Környezetünk 15 

5. Az iskola 17 

6. Életmód 15 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 17 

8. Utazás, turizmus 14 

10. Gazdasági ismeretek 13 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 
ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 
stb.) 

és/vagy 
o Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 
megfelelően 

és/vagy 
o Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Javasolt témák a 10. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állo-
másai.  
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás.  
 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek 
Egyházi ünnepek és szövegek. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 
tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük.  
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok 

Környezetünk 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 
szórakozási lehetőségek. 
Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 
és a lakókörnyezetben, víz és energia- 
takarékosság, újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 
környék hagyományai, az én falum, az én 
városom. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág, az 
időjárás tényezői. 
 
Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. 
szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 
 
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
pályaorientáció és munka. 



Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (orvosnál). 
Életmód nálunk és a célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog 
stb.). 

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 
hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, a reklám és a 
popzene új szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 
példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- 
zene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, befogadás, értelmezés, 
különböző kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-
kedés, a kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 
megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 
szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  
Turisztikai célpontok. 

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. 

Tudomány és technika 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban 
és a munkában. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; fizika: tudománytörténeti 
jelentőségű felfedezések, találmányok. 
 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 



informatikai eszközöket alkalmazó média 
megismerése, az elterjedt infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és kockázatainak 
megismerése, a netikett alapjainak 
megismerése, élőszóval kísért bemutatók és 
felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Zsebpénz. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 
ismeretek. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 
zsebpénz. 

 
 

Javasolt fogalomkörök a 10. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése être / il y a közti különbség  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / 

plus)  
se passer, se trouver, exister  

Cselekvések: visszaható igék; passé composé / 
imparfait; futur; személytelen szerkezetek  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons dans 
les Alpes, il se lave, j’ai parlé, je suis allé(e), il 
pleuvait  

Birtoklás kifejezése az avoir ige passé composéban 
/imparfait-ben, ill. futur-ben  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) 
à moi; je n’ai pas de la chance; Ils ont eu un 
problème; J’avais un oiseau, tu auras un livre,  

Térbeli viszonyok: helyhatározózók  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout 
droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, en 
face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un 
côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 
quelque part, au bout (de), d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok – időhatározók  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 
hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant / 
après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, 
cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 
longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 
depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 
d’abord, puis, enfin, ), autrefois quand, avant, 
déjà, (pas) encore, ne… plus, ne…jamais, 
toujours, pas toujours, toujours pas  

Mennyiségi viszonyok  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas 
de, gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, 
plus, moins, environ, à peu près, il fera X degré  

Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-, ill. 
felsőfok;  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 
petit, joli, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 
sale/propre, timide, gentil / antipathique, 
modeste / agressif, généreux / égoïste, blanc, 
facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 
long, court, en bois / coton / lain / papier / 



plastique, en forme de, rond, rectangulaire, 
chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est 
plus belle que son amie, Jean est moins gentil 
que Paul; ; Elle parle aussi bien l’anglais que 
l’allemand; il est rapide comme l’éclair  
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / 
mauvais, meilleur, premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, 
écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás devoir, falloir  ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois 
rentrer; il faut le faire; n’ayant plus de travail, il 
rentre; il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök mutató névmások; 
határozatlan névmások  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, 
mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / 
elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, 
vous, eux, elles; en, y, on, quelqu’un, quelque 
chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, 
celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand 
même, car, ; tout-e; comme, pour, puisque, si, 
ainsi, cependant, même si, en effet, malgré  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
két évfolyamos 
ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és 
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és 
ezeket megválaszolni. 
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 
röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, 
szerkezetekkel.  
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű 
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

  



11. évfolyam 
 
 
 
Óraszám: 144 óra/év 

  4 óra/ hét 
 
 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 
 

 

Témakör 
sorszáma 

Témakör Óraszám 

1. Ember és társadalom 20 

3. Környezetünk 20 

4. Az iskola 18 

5. A munka világa 20 

6. Életmód 18 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 20 

8. Utazás, turizmus 18 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 
ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 
stb.) 

és/vagy 
o Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 
megfelelően 

és/vagy 
o Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Javasolt témák a 11. évfolyamokra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állo-
másai.  
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás.  
. 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Egyházi ünnepek és szövegek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 
tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük.  
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok  

Környezetünk 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 
szórakozási lehetőségek. 
Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 
és a lakókörnyezetben, víz és energia- 
takarékosság, újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 
környék hagyományai, az én falum, az én 
városom. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág, az 
időjárás tényezői. 
 
Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 
 
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció 
és munka. 



Életmód 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog 
stb.). 

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 
hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 
új szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 
példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 
késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 
kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-
kedés, a kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 
szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  
Turisztikai célpontok. 

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. 

Tudomány és technika 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi 
életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban 
és a munkában. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; fizika: tudománytörténeti 
jelentőségű felfedezések, találmányok. 
 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 
informatikai eszközöket alkalmazó média 
megismerése, az elterjedt infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és kockázatainak 
megismerése, a netikett alapjainak 
megismerése, élőszóval kísért bemutatók és 
felhasználható eszközeik. 



Gazdaság és pénzügyek 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 
zsebpénz. 

 
 

Javasolt fogalomkörök a 11. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / 

plus)  
se passer, se trouver, exister  

Cselekvések szenvedő szerkezet, feltételes jelen; 
l’accord du participe passé; függő beszéd (jelen), 
műveltető  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans 
les Alpes  
si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, 
les vacances sont commencées, le travail est 
terminé ; n’ayant plus de travail, il rentre  
il écoute de la musique en travaillant, , il dit 
qu'il est malade  

Birtoklás kifejezése – a birtokos névmások  (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est 
(pas) à moi; ; je n’ai pas de la chance; Ils ont eu 
un problème; J’avais un oiseau, tu auras un 
livre, c’est le mien  

Térbeli viszonyok  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout 
droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, en 
face, pas loin, tout près, partout, autour de, 
d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord 
de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au 
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, 
vers, au nord, dans l'ouest, d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok:  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 
hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant 
/ après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce 
matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, 
pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce 
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, 
toujours, d’habitude, une fois(par), autrefois, 
d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant 
que, en même temps que de temps en temps, l 
plupart du temps, tout à l’heure, une semaine 
sur deux  

Mennyiségi viszonyok:  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), 
pas de, gramme, kilo, bouteille, paquet, 
tranche, plus, moins,  
une douzaine, environ, à peu près, il fera X 
degré  



Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-, ill. felsőfok;  
A határozószók képzése;  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 
petit, joli, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 
sale/propre, timide, gentil / antipathique, 
modeste / agressif, généreux / égoïste, blanc, 
facile / difficile, ennuyeux / intéressant, 
interdit, long, court, en bois / coton / laine / 
papier / plastique, en forme de, rond, 
rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, 
vite, Marie est plus belle que son amie; Jean est 
moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien 
l’anglais que l’allemand. ; il est rapide comme 
l’éclair de plus en plus; Plus…, plus…  
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / 
mauvais, meilleur, premier  

Esetviszonyok:  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde 
pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à 
eux; je lui en donne; il nous y emmène  

Modalitás–impératif: être, avoir subjonctif; jelen 
feltételes; gérondif; a műveltető  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut 
que tu boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu 
pourrais, sois immobile, n’aie pas peur  
fais venir un médecin, les vacances sont 
commencées,  
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il 
rentre  
il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök, határozatlan névmások, 
vonatkozó névmások  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, 
ma, mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, 
il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, 
nous, vous, eux, elles; en, y, on, quelqu’un, 
quelque chose, qui, que, où, dont, : tout-e, 
même celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, 
alors, non plus, quand même, car, comme, 
pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en 
effet, malgré que, bien que : lequel, etc.; qui / 
que, où, sans  

 



12. évfolyam 
 
 
 
Óraszám: 128 óra/év 

4 óra/ hét 
 
 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 
 

 

Témakör 
sorszáma 

Témakör Óraszám 

1. Ember és társadalom 14 

2. Az iskola 14 

3. Tudomány és technika 20 

4. Környezetünk 16 

5. A munka világa  16 

6. Életmód  14 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás  14 

8. Gazdasági ismeretek 14 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 
ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 
stb.) 

és/vagy 
o Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 
megfelelően 

és/vagy 
o Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Javasolt témák a 12. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állo-
másai.  
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás.  
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Egyházi ünnepek és szövegek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 
tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük.  
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok  

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 
lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 
szórakozási lehetőségek. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 
Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 
és a lakókörnyezetben, víz és energia- 
takarékosság, újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 
környék hagyományai, az én falum, az én 
városom. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág, az 
időjárás tényezői. 
 
Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 
például. szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 
munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 
 
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek. 



A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  
Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció 
és munka. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (orvosnál). 
Életmód nálunk és a célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog 
stb.). 

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 
hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 
új szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 
példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 
késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 
kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-
kedés, a kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 
megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 
szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  
Turisztikai célpontok. 

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. 



Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi 
életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban 
és a munkában. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; fizika: tudománytörténeti 
jelentőségű felfedezések, találmányok. 
 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 
informatikai eszközöket alkalmazó média 
megismerése, az elterjedt infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és kockázatainak 
megismerése, a netikett alapjainak 
megismerése, élőszóval kísért bemutatók és 
felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 
Zsebpénz. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 
zsebpénz. 

 
 

Javasolt fogalomkörök a 12. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / 

plus)  
se passer, se trouver, exister  

Cselekvések : plus-que parfait, subjonctif, függő 
beszéd; feltételes múlt  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les 
Alpes  
si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais 
venu,  
fais venir un médecin, les vacances sont 
commencées,  
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il 
rentre  
il écoute de la musique en travaillant, merci de 
m’avoir appelé, il a dit qu'il était malade, que 
Gauguin était né en Bretagne, que l'été prochain 
son ami viendrait le voir  
je lui dirai quand il sera arrivé  

Birtoklás kifejezése  (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à 
moi  
c’est le mien  

Térbeli viszonyok:  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout 
droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, en 
face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un 
côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 
quelque part, au bout (de), au fond (de), au 
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, 
vers, au nord, dans l'ouest, d’où? de l’école au-



dessous de; au dessus de; par dessous; par-
dessus  

Időbeli viszonyok  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 
hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant / 
après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, 
cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 
longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 
depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 
d’habitude, une fois(par), autrefois, d’abord, puis, 
enfin, quand, avant / pendant que, en même 
temps que, jusqu'à ce que, il a dit qu'il était 
malade, que Gauguin était né en Bretagne, que 
l'été prochain son ami viendrait le voir : tantôt… 
tantôt,  
je lui dirai quand il sera arrivé  

Mennyiségi viszonyok  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas 
de, gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, 
moins,  
une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré  

Minőségi viszonyok  quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 
petit, joli, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 
sale/propre, timide, gentil / antipathique, 
modeste / agressif, généreux / égoïste, blanc, 
facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 
long, court, en bois / coton / laine / papier / 
plastique, en forme de, rond, rectangulaire, 
chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est 
plus belle que son amie; Jean est moins gentil que 
Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que l’allemand. 
; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; 
Plus…, plus…  
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / 
mauvais, meilleur, premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, 
écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás subjonctif, feltételes múlt, participe 
présent  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut 
que tu boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu 
pourrais,  
si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, 
les vacances sont commencées,  
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il 
rentre  
il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök –ok- és következmény 
kifejezése  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, 
mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / 
elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, 
vous, eux, elles; en, y, on, quelqu’un, quelque 
chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, 
et, mais, donc, alors, non plus, quand même, car, 
comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, 



même si, en effet, malgré que, bien que: or, 
d’ailleurs;  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

A2 szintű nyelvtudás.  
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány 
konkrét információt. 
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 
gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 
szókincs segítségével.  
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő 
témákról minta alapján. 

 



Függelék 
 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák a kommunikációs 
eszközöket valamint a hozzájuk tartozó francia nyelvi példákat. 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  
megszólítás  s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous êtes bien le nouveau 

professeur d'anglais? monsieur je crois que nous nous 
connaissons  

köszönés, elköszönés  salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à demain,  
à mardi, à ce soir, à bientôt, à plus tard, à tout à l’heure,  
à un de ces jours  

bemutatás, bemutatkozás  c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de 
vous présenter, tu connais sans doute déjà,  
moi, je m’appelle, je suis le frère de, je suis la personne qui a 
téléphoné ce matin, enchanté monsieur  

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés  c'est Marie-Jeanne à l'appareil  
au revoir, monsieur, alors à la prochaine fois  

szóbeli üdvözletküldés  transmets mes meilleures salutations / meilleurs souvenirs à  

személyes levélben megszólítás és 
elbúcsúzás  

cher Jean-Marc, chère Michèle  
bisous, grosses bises, à bientôt, je t’embrasse bien fort  

hivatalos levélben megszólítás és elbúcsúzás  Monsieur, / Madame,  
veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes 
sentiments distingués  

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás  ça va? vous allez bien? ça va mieux? qu'est-ce qui ne va pas? ça 
va (merveilleusement) bien / pas trop mal, je suis en pleine 
forme, ça pourrait aller mieux, ça ne va pas du tout, merci  

engedélykérés és arra reagálás  je peux? tu me permets / vous me permettez de,  
bien sûr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez  
fais comme chez toi, ne vous gênez pas, je suis désolé, c'est 
impossible  

köszönet és arra reagálás  merci beaucoup / infiniment, je vous remercie, madame,  
il n’y a pas de quoi, avec plaisir, je vous / t’en prie  

bocsánatkérés és arra reagálás  pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  
je suis vraiment navré,  
ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  
je vous / t’en prie, n'en parlons plus, ne vous en faites pas  

gratuláció, jó kívánságok és arra reagálás  joyeux anniversaire, joyeuses fêtes de, bonne chance / soirée, 
bon voyage, passer de bonnes vacances, je te / vous félicite, 
toutes mes félicitations les plus sincères, merci beaucoup de 
tes / vos vœux, je te / vous remercie de, tu es / vous êtes gentil  

együttérzés és arra reagálás  je suis de tout cœur avec vous, nous partageons votre douleur  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  
rokonszenv, ellenszenv  j'ai rarement vu quelqu’un aussi désagréable,  

il est vraiment antipathique  

hála  je vous suis très reconnaissant  

sajnálkozás  je regrette, je suis vraiment désolé, je suis plus que navré  

öröm  je suis ravi, quel plaisir / quelle joie!  

elégedettség, elégedetlenség  content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, 
aller bien/mal  

csodálkozás  tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise, pour une 
surprise c’est une surprise  

remény  j'espère, tu y crois? rien n'est perdu  



félelem  je suis très inquiet, j'ai peur, je crains  

bánat  je suis (très) triste / désespéré / abattu  

bosszúság  mais enfin, ça alors, zut alors, mince  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  
véleménykérés és arra reagálás  tu aimes? tu veux? tu trouves ça? ça te plait? à ton avis?  

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé? quelle est 
votre position? super, pas mal, pas trop intéressant, à mon 
avis, je pense que, c'était bien, mon opinion, c'est que  

valaki igazának az elismerése, nem 
elismerése  

tu as raison, c'est justement / exactement ça,  
tu as tort, tu te trompes  

egyetértés, egyet nem értés  oui, d’accord, bien sûr, excellente idée, comme tu veux, je suis 
de ton avis, c'est exactement ce que je pense,  
(mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question  

érdeklődés, érdektelenség  qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, je suis curieux de savoir,  
ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problème, ça ne 
présente aucun intérêt  

tetszés, nem tetszés  j'aime beaucoup / un peu / pas du tout, j’adore / je déteste,  
je préfère, c’est bien, c’est génial, magnifique, il est sans intérêt 
ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas vraiment  

dicséret, kritika, szemrehányás  bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est 
pas trop réussi, tu aurais pu faire mieux, mais c'est scandaleux  

ellenvetés, ellenvetés visszautasítása  par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, or  
tout de même, surtout pas  

akarat, kívánság  je veux absolument, je refuse de, j'attache beaucoup, je tiens à, 
d'importance à, je voudrais bien que, j’aimerais, je souhaite, je 
serais content si, faites-moi le plaisir de, j'apprécierais que  

képesség, lehetőség  on peut, je suis capable de, il a toutes les qualités pour,  
il est possible, c'est faisable  

szükségesség, kötelezettség  vous devez, il faut absolument,  
il est indispensable, je me sens obligé  

ígéret  c'est promis, je te / vous promets, je m'engage à  

érdeklődés értékítélet, preferencia, 
érdeklődési kör iránt  

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction à cela?  
lequel vous voulez? qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie?  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  
dolgok, személyek megnevezése  voilà, qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

à quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il 
(ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher, c'est 
quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, ça sert à, c'est quelque 
chose de, c'est quelqu'un de 

események leírása  cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était, 
tu n'as jamais vu quelque chose de semblable  

információkérés, információadás  où est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  
tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  
qu’on va sortir? ce soir, pour aller à? je voudrais savoir si,  
dis-moi / dites-moi comment? c’est simple, tu vas / vous allez  

igenlő vagy nemleges válasz  oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet, pas tout à fait, pas 
du tout, aucun problème, cela n'est pas possible, c'est entendu, 
je ne peux pas vous dire cela  

válasz elutasítása  je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me 
convient pas, je n'en ai pas la moindre idée  

tudás, nem tudás  je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire  



bizonyosság, bizonytalanság  certainement, sûrement, sans (aucune) doute, ça me parait 
évident, peut-être, ça se peut, ça m'étonnerait, ce n'est pas si 
sûr que ça, je doute que cela soit vrai, rien ne le prouve  

ismerés, nem ismerés  je vois, je n'y vois pas trop clair, je ne sais pas de quoi tu parles, 
je ne vois pas ce que vous voulez dire  

emlékezés, nem emlékezés  je me rappelle, ça me fait penser  

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  
kérés  je voudrais, s'il te / vous plaît  

tiltás, felszólítás  il est interdit, défense de fumer, ne pas déranger,  
(ne) fais / faites (pas), veuillez patienter s.v.p, prière de ne pas 
faire du bruit, respectez les lieux  

segítségkérés és arra reagálás  peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous, je suis 
entièrement a ta disposition  

javaslat és arra reagálás  j’ai une idée, pouvez- vous, voulez-vous, que diriez-vous de, 
c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)  

kínálás és arra reagálás  tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  
tu es/vous êtes gentil, mais je n’ai plus faim  

meghívás és arra reagálás  tu viens? ça te dit? accepteriez-vous de? si nous faisions 
quelque chose ce soir?  
volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas  

reklamálás  c'est scandaleux, inacceptable, c'est inadmissible  

tanácskérés, tanácsadás  tu devrais peut-être, à ta / votre place, je  

segítség felajánlása és arra reagálás  je peux t’aider, puis-je vous être utile? puis-je faire qch pour 
vous? vous êtes vraiment aimable, merci monsieur  

ajánlat és arra reagálás  je te propose de, veux-tu que je...merci, je suis très touché  

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
visszakérdezés, ismétléskérés  c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter  

nem értés  je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris  

betűzés kérése, betűzés  comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile  

felkérés lassabb, hangosabb beszédre  parlez un peu plus lentement s.v.p.,  
un peu plus haut s.v.p.  

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, 
félbeszakítás  

écoute ça, figure-toi, selon moi, à ce propos, j'ajouterais, si 
vous voulez mon avis, excusez-moi de vous interrompre  

megerősítés  c'est celui qui? c'est tout? tu n'en veux vraiment pas?  
c'est bien ça? est-ce bien cela dont vous parlez?  
est-ce que j'ai bien compris?  

körülírás  je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose  

példa megnevezése  tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple,  
c'est le cas de  

témaváltás  d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? si on 
parlait d'autres choses, j'aimerais que l'on discute sur  

 


