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MÁSODIK IDEGEN NYELV 

Az élő idegen 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 kompe-

tenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságok-

kal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenysé-

gekhez is szükségesek.  

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a későb-

biek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat kö-

zéppontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív fel-

adatokat 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, szerkesz-

tésének 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 sző-

nek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek meg-

felelő hangnem használatának szabályai is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autenti-

kus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk 
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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 szerve-

zésében 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 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tan-

tárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, ame-

lyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvta-

nulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtu-

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

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből 

már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás módsze-

reiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre érdemes 

építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv elsajátításá-

nak folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is jelenthet az 

első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy használható nyelv-

tudást szerezzenek. 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötele-

ző 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 gya-

korlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referen-

ciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott téma-
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körök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatá-

rozott nyelvi szintek a következők: 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanu-

lás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az össze-

függő 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 fordít-

va, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kom-

munikáció 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 lehető-

ségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését tá-

mogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az 

ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mel-

lett 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 segítségnyúj-

tásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklő-

désének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekap-

csolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden 

más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség ki-

bontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanu-

lók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  
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A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli inter-

akció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem kü-

löníthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fej-

lesztése 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 vonat-

kozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma 

elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyel-

vi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépül-

tek a tartalomba. 

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 lehe-

tőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák ál-

talános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az aján-

lott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény helyi 

tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést tar-

talmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az is 

fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat 

is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbál-

ni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve. 

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. 

OROSZ NYELV (MÁSODIK IDEGEN NYELV) 

9-12. évfolyam 

1. Általános célok 
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A Nemzeti alaptanterv egyik fontos műveltségi területe az élő idegen nyelvek oktatása. A 

korszerű tudáshoz elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv középfokú, és egy má-

sodik idegen nyelv kommunikációképes ismerete. 

Legfőbb célunk a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása, ami az adott szituáció-

nak megfelelő nyelvhasználat képességét jelenti, melynek mérése és értékelése a négy 

nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, olvasás és írás) révén lehetséges.  

Ezen kívül: 

 Növekedjen a tanuló kreativitása 

 Növekedjen a tanuló önismerete és önbecsülése. 

 Váljon autonóm tanulóvá és személyiséggé. 

 Legyen képes az együttműködésre. 

 Fejlődjenek a tanuló interkulturális kompetenciái. 

 A tanuló ismerje meg és használja fel az internet nyújtotta tanulási és kommu-

nikációs lehetőségeket 

Az orosz nyelv nemcsak Oroszországban fontos. Hiszen ennek a stratégialilag és kulturá-

lisan is újra az élvonalba kerülő országnak az Európai Unió országaival, így Magyar-

országgal is szoros a kapcsolata. Magyarországon ráadásul a földrajzi elhelyezkedés, 

a „szláv tengerben” létezés miatt is lényeges, hogy a nyelvet alapszinten (B1) elsajátí-

tó tanuló lehetőséget kapjon új társas kapcsolatok kialakítására, más kultúrák megis-

merésére, idegen nyelvi környezetben saját ügyei önálló intézésére. A fő cél az, hogy 

a tanuló a mindennapi élet helyzeteiben képes legyen szóban és írásban orosz nyelvű 

kommunikációra, és ezt a kapott tudást képes legyen egyénileg is továbbfejleszteni. 

KER: A Közös európai referenciakeret kritériumai alapján az alábbi szintek elérését célozzuk 

meg az előírt tananyag (közel) maradéktalan teljesítése mellett: 

 

6 évfolyamos képzés 

 
7. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

9. évfo-

lyam 

10. évfo-

lyam 

11. évfo-

lyam 

12. évfo-

lyam 

9NY. 

évfolyam 
Kimenet 

1. 

nyelv 
4 4 4 4 3 3 - B2 

2. 

nyelv 
2 2 3 4 4 4 - B1 
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4 évfolyamos képzés 

 
7. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

9. évfo-

lyam 

10. évfo-

lyam 

11. évfo-

lyam 

12. évfo-

lyam 

9NY. 

évfolyam 
Kimenet 

2. 

nyelv 
- - 3 3 4 4 - B1 

Tanévenkénti lebontásban:  

 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

2. idegen 

nyelv 

KER sze-

rint nem 

besorolható 

 

A1 

 

A1+ 

 

A2 

 

B1 

 

B1+(B2) 

ÉRTÉKELÉSI ALAPELVEK 

Az évközi teljesítmény értékelésének és minősítésének módja az idegen nyelvi munkaközös-

ségen belül 

Általános elvként megfogalmazható, hogy  

 a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek, már a tanulási folyamat elején 

ismertek kell, hogy legyenek, és ehhez kell igazodniuk az alkalmazott mérési és fel-

mérési stratégiáknak.  

 Fontos továbbá, hogy a tanulási folyamat követését szolgáló felméréseket minden 

esetben kövesse a tanulást támogató, fejlesztő-segítő értékelés és visszajelzés.  

 Ezen eszközök kiegészülnek pedagógiailag indokolt esetben a tanulói önértékeléssel, a 

társértékeléssel és a csoportos értékelési formákkal.  

Ha a tanulók teljesítményének értékelése osztályzattal történik, akkor ötfokú osztályozási ská-

lát használunk. Tört jegyek nem adhatók. Az értékeléshez alábbiakban megadott szempont-

rendszer az általánosan elérendő minimumszintet tartalmazza.  A köztes jegyek megállapítása 

sávosan és megközelítőleg arányosan történik.  A motiváló értékelés érdekében a skálától 

indokolt esetben el lehet térni. Ennek indoka: A tanulási folyamaton belül a tanulók értékelése 

során az aktuális tudást, elért szintet, fejlődést részint a saját képesség szerint elérhető legma-

 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

2. idegen nyelv 
KER szerint nem besorol-

ható 
A1 A2 B1 
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gasabb szinthez, valamint a tanulás során várható eredményhez viszonyítjuk. Minősítési és 

értékelési rendszerünk Gardner a sokrétű intelligencia elméletén alapul. 

Szöveges értékelés elhangozhat szóban, vagy megkaphatják a diákok írásban például egy cso-

portmunka vagy projektmunka esetében.  

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzésének és 

értékelésének formái lehetnek: diagnosztikus, szummatív vagy formatív fejlesztő.  

Az ellenőrzés egyéb területei, formái:  

 tanulói megfigyelések, amik irányulhatnak egymás munkájának segítésére csoport-

munkában/párban; belső reflexió (önellenőrzés).  

 tanári folyamatkövetés: A tanulók megfigyelése önálló tevékenységben, csoportmun-

kában/páros munkában való részvétel során. 

A fejlődési folyamat követése során végzett többszempontú elemzések képet adnak a tanulók 

egyéni haladásáról (tanulási mód, tempó, egyéni nehézségek, különleges érdeklődés, egyéni 

teljesítmény, stb.) és a fogalom- tudásépítés aktuális szintjéről. A diagnosztikus mérések segí-

tik annak megállapítását, hogy az „indulási” (bemeneti) és várható „érkezési” (kimeneti) szint 

között meghúzott fejlesztési folyamat ívének mely pontján szükséges célzott beavatkozás. 

Ennek alapján készül a formáló-segítő, fejlesztő értékelés. A képalkotást segítik a szummatív 

értékelések, melyek által szolgáltatott információk kiegészülnek az egészlegességet jobban 

kifejező egyéb értékelési formákkal.   

Az értékelés és súlyozás tematizálása szempontjából megkülönböztetünk: 

 homogén, egy fókuszú számonkérést (pl. szódolgozat, felelet) 

 Röpdolgozat/kisebb számonkérés: összetett feladatsor, mely alfejezetet lezáró, temati-

kus (progresszív láncolatot tartalmazó, diagnosztikus, szummatív, differenciált szá-

mokérésre alkalmas); az érdemjegy súlyozható 

 témazáró dolgozat/számonkérés: fejezetet, ismétlést lezáró szummatív/diagnosztikus 

komplex, alkalmazáson alapuló dolgozatot (pl. több készség egyben); az érdemjegy 

súlyozható 

 vizsgára felkészítő dolgozatot (érettségi, nyelvvizsga); az érdemjegy súlyozható 

Értékelési, minősítési szempontok 

alapkompetenciák, készsé-

gek, új anyag ellenőrzése, 

alapismeretek 

Legalább az 50-60%-ot el 

kell érni, ettől felfelé eltérhet 

a minimumszint, ha a szá-

Kompenzációs lehetőség 

nincs. 
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monkért tananyag a tovább-

haladás feltétele. 

témazáró dolgozat 

legalább 3-5 óra anyagát 

fogja össze 

minden készséget mér (de 

legalább kettőt) 

Az összpontszám 40-50%-át 

el kell érni a számonkérés 

komplexitásától és a feladat-

palettától függően. Ettől a 

tanuló javára el lehet térni. 

Kompenzációs lehetőség: 

kreatív megoldás. 

Választékosabb szóhasználat 

esetén. Ha az utasítás nem 

zárja ki, minden helyes 

megoldás elfogadható. 

Összetett elvárások esetén 

részmegoldásonként félpont 

szerezhető.  

kreatív feladatok 

szövegalkotás írásban, szó-

ban 

Az értékelés szempontjai az 

érettségi azonos vizsgarész-

ének értékelésével azonosak.   

Kompenzációs lehetőség: 

kreatív megoldás, 

igényes nyelvhasználat,   

minden helyes megoldás 

elfogadható, 

félpont szerezhető. 

prezentáció 

Vizuális output (PPT bemu-

tató, poszter, plakát) 

és az előadás együtt értéke-

lődnek. 

A vizualizált témamegjelení-

tés az összpontszám 40%-át 

teszi ki, a szóbeli bemutatás 

60%. Részenként a pont-

számok 50%-át el kell érni. 

Kompenzációs lehetőség: 

vizualizálás,  

igényes bemutató, 

rendszerezettség, 

kidolgozott bemutató (grafi-

kus bemutatási formák), 

ötletes bemutatás, kreativi-

tás, 

alapos gyűjtőmunka, 

önálló ismeretszerzés, 

szabad előadás. 

folyamatértékelés 

A mérföldköveket alkal-

manként kell tisztázni. 

 

Minden mérföldkő 50% tel-

jesítése esetén lehet tovább 

haladni. A feladat végén 

összesítődik az eredmény. 

Kompenzációs lehetőség: 

Szociális kompetenciák, 

csoportmunka, egymás segí-

tése, 

órai munka pluszpont, 
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nyelvileg korrekt (KER1 

skála alapján értékelődik), 

logikus gondolkodás, gondo-

lati modellalkotás, 

Autonóm tanulás, differen-

ciálás eszköze 

Értékelés: az osztályzattal 

értékelés motivációs céllal 

történik, szöveges értékelés 

a fejlesztő-támogató funkci-

ótól függ, 

online tanulás. 

tervjáték megfelelés kritériuma: 

Adekvát megnyilvánulás 

(nyelvi korrektség kevésbé 

fontos), logikus felépítettség, 

vitában aktív részvétel. 

Nem teljesített: szerepét nem 

tudja képviselni, álláspontját 

megvédeni. 

Kompenzációs lehetőség: 

alapos kutatás, felkészülés 

nyelvileg korrekt (KER ská-

la alapján értékelődik), logi-

kus gondolkodás, gondolati 

modellalkotás. 

  

videó vagy hanganyag készí-

tése 

 

Elkészült videó mennyire 

felel meg a kitűzött elvárá-

soknak. Nyelvileg korrekt és 

élvezhető videó bemutatása. 

Kompenzációs lehetőség: 

szociális kompetenciák, tár-

sas feladatokban való fele-

lősségvállalás, 

kreativitás, 

technikai, technológiai fel-

készültség, 

vizualizálás. 

online felmérések A kiértékelő rendszer a szá-

monkért anyag jellegétől 

függően értékeli. 

Kompenzációs lehetőség 

nincs. 

vizsgára felkészülés 

középszintű érettségi 

emelt szintű érettségi 

 

Az érdemjeggyé átszámítás 

komplex teljesítés esetén az 

érettségi értékelésével meg-

egyezik. 

Kompenzációs lehetőség 

Nincs 

. 

B2 nyv. 

 

A minősítés és értékelés 

(érdemjeggyé átszámítás) 

A B2 nyelvi szint elérése 

egyes képzésekben kimeneti 

                                                 
1 https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/Nyelvvizsg%C3%A1k%20KER%202006.pdf 
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szempontjait a tanár előzete-

sen ismerteti. A teljesítéshez 

a vizsgán megkövetelt mi-

nimum szintet kell elérni. 

követelmény, de a nyelv-

vizsga nem kötelező, diffe-

renciálásban csak az arra 

vállalkozóktól kérhető. 

Leggyakoribb feladattípusok és értékelésük, minősítésük 

hosszabb választ igénylő kérdés (nyílt végű) tartalmi megfelelésre jár pont 

nyelvtani helyesség aszerint, milyen súllyal 

esik latba (pl. újonnan tanult anyag-e) 

rövid választ igénylő kérdés  tartalmi megfelelésre jár pont 

nyelvtani helyesség aszerint, milyen súllyal 

esik latba (pl. újonnan tanult anyag-e) 

zártvégű (rövid, csak egy válasz fogadható 

el) 

egy az egyben megfelelés, minden jó válasz 

adott pontot ér, rossz válaszra nem jár pont 

feleletválasztós 

(csak egy helyes/ 

több is helyes/ 

helytelen) 

egy az egyben megfelelés, minden jó válasz 

adott pontot ér, rossz válaszra nem jár pont 

hiányos szöveg minden jó válasz elfogadható és egy pontot 

ér 

gépelési és elírási hibák nem számítanak 

(kivéve, ha online felületen kell megoldani) 

egymáshoz rendeléses feladat helyes megoldásért jár pont 

rendezéses feladat helyes egymásutániságért jár pont 

első és utolsó tagnak a helyén kell lennie 

igaz/hamis helyes döntésért adható pont 

szövegalkotás, esszé  középszintű érettségi szempontrendszere 

alapján, KER skála szerint, ez lehet 

szöveges értékelés is, vagy kalkulussal is 

történhet. 

hibakeresés a hiba megtalálásáért és helyes javításáért 

fele-fele pont jár 

rossz választás egy pont levonás 
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szóbeli témakifejtés, referátum logikai felépítettség 

érthetőség 

nyelvi teljesítményt KER skála alapján érté-

keljük, nyelvhelyesség nem elsődleges,  

kivéve, ha újonnan tanult anyag 

beszélgetés, problémakifejtés szerepnek megfelelő részvétel, 

nyelvi teljesítményt KER alapján értékeljük, 

nyelvhelyesség nem elsődleges, nagy súllyal 

hibának az értelemzavaró hibák számítanak 

vita, érvelés szerepnek megfelelő részvétel 

nyelvi teljesítményt KER alapján értékeljük, 

nyelvhelyesség nem elsődleges,  

nagy súllyal hibának az értelemzavaró hibák 

számítanak,  

kivéve, ha újonnan tanult anyag 

szerepjáték, szimuláció szerepnek megfelelő részvétel 

nyelvi teljesítményt KER alapján értékeljük, 

nyelvhelyesség nem elsődleges,  

kivéve, ha újonnan tanult anyag 

képleírás (témakifejtés vizuális inputtal) téma leírása, szókincs, logikai felépítettség, 

követhetőség elsődleges,  

súlyos hibának az értelemzavaró hibák szá-

mítanak 

projektfeladat Folyamatértékelés és prezentáció (képi, szó-

beli bemutatás) részenként értékelődik. 

Értékelés egyes formáinak részletes kifejtése: 

A szóbeli feleltetés szerepe és jelentősége: A szóbeli ellenőrzés feleltetés, referátum, beszél-

getés formájában történhet. Míg az előbbiek formális keretekkel és ebből fakadóan több fe-

szültséggel járnak, addig az utóbbi úgy is megtörténhet, hogy a diák kötetlen, oldott légkörben 

való beszélgetés után értékelést is kap.  

Egyes típusok esetében a teljesítményre adott érdemjegy súlyozható. Példák a súlyozásra: év 

végi minősítéskor dupla vagy tripla értékkel számít: a témazáró dolgozatok dupla értékkel 
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számíthatók, egy ennél nagyobb, akár több témakört is felölelő - például próbaérettségi - há-

romszoros értékkel számítható.  

Az írásbeli számonkérések formái: Az írásbeli beszámoltatás egy adott, aznapi, illetve ismétlő 

kérdésként legfeljebb 2 tanórával korábban tanult tananyag esetén bejelentés nélkül, több tan-

anyagrész esetén pedig előzetes bejelentés után történik.  

A témazáró dolgozatokat, felelteket legalább egy héttel számonkérés előtt be kell jelenteni. 

Egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál több nem íratható, és/vagy témazáró számonké-

résnél több nem tartható. 

TANKÖNYV 

A tanterv megvalósításához olyan (tan)könyvet javaslunk, amelyek az alábbi szempontoknak 

megfelelnek: 

1. Témaköreik; azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti fejlesztési céljai; és feladatai; 

tartalma és szövegfajtái; szövegforrásai; kommunikációs eszközei; fogalomkörei teljes 

mértékben megegyeznek az érvényben lévő NAT és Kerettanterv előírásaival. 

2. Egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponen-

seit. 

3. Minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak. 

4. Az integrált készségfejlesztés során hangsúlyt kap a tantárgyköziség. 

5. Előnyt jelent, ha tartalmaznak „e-learning”-hez is tananyagot. 

6. Alkalmasak civilizációs, művészeti és kulturális ismeretek bővítésére. 

7. Segítik a különböző akkreditált nyelvvizsgákra és a kétszintű érettségire való felkészí-

tést. 

8. Témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak és aktuálisak. 

9. Segítik az iskolánkban tanítási gyakorlatukat végző hallgatók ismerkedését és tájéko-

zódását a tankönyvek helyes megválasztásával és használatával kapcsolatban. 

A 8. és 9. pont érvényességének fenntartása végett a változtatás lehetőségével élni szeretnénk. 

Ajánlott orosz tankönyv és munkafüzet: Székely András, Székely Nyina, Шаг за шагом 1, 2 

HELYI TANTERV A NÉGY ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOKRA, 

- 9-12. ÉVFOLYAMRA VONATKOZÓAN 

Választott kerettanterv: II: IDEGEN NYELV 
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A tantárgy heti óraszáma: 3 + 3 + 4 + 4 

9. évfolyam 

Évi óraszám (műszaki; egészségügyi; jogi; közgazdasági): 108 óra (heti 3 óra) 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

lása 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 óraveze-

tés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlé-

sekből 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 be-

szédben, 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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

viccek. 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 

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

lása 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 be-

szédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

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

hoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

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

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, be-

mutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata). 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

tek. 

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 neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert té-

mákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatko-

zások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 
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A fejlesztés tartalma 

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

leírása szóban. 

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 tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anya-

nyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegek-

ben; tekintettel a ciril betűs írásrendszerre. 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lénye-

gének megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

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 

Plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcí-

mek, viccek, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 Fejlesztési egység Íráskészség 
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Előzetes tudás 

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

lása közben szerzett tapasztalatok mellett az orosz nyelv esetében a 

ciril betűs írás elsajátítása az elsődleges feladat, amennyiben ez elő-

zetes tudásként nem áll a tanulók rendelkezésére. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válasz-

adás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tény-

közlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

  A fejlesztés tartalma 

Az orosz abc megismerése, megtanulása.  

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. 

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. 

  

Ajánlott témakörök a 9. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Családi kapcsolatok. 

Etika: önismeret, ember az időben: gyer-

mekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi 

élet. 

Ember és társadalom  Etika: társas kapcsolatok 
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Emberek külső és belső jellemzése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószo-

ba, a lakás, a ház bemutatása). 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtá-

ri információs rendszerek. 

A munka világa 

Foglalkozások  

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Ételek, kedvenc ételek 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, egészséges ételek. 

 

Testnevelés és sport:  

a rendszeres testedzés hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Sportolás, kedvenc sport. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése. 

 

Testnevelés és sport:  

a rendszeres testedzés hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

táncok, népi játékok, példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák mítoszai, mondái. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek 

Tudomány és technika Történelem, társadalmi és állampolgári is-
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Technikai eszközök otthon és az iskolában. 

(Háztartási) gépek megnevezése.  

 

meretek; fizika: tudománytörténeti jelentő-

ségű felfedezések, találmányok. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás. Pénznemek.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás,  

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: 

zsebpénz. 

Nyelvtani témakörök 

az orosz nyelv sajátosságai, orosz abc megismerése, elsajátítása 

dolgok megnevezése (Кто это? Что это?) 

főnevek neme 

főnevek többes száma 

rendhagyó többesszámok 

birtokviszony kifejezése (Чей?) 

birtokos névmás használata (мой) 

elöljárós eset használata egyes számban 

tárgyas eset használata egyes számban 

birtokos eset használata egyes és többes számban 

melléknevek 

melléknév – főnév egyeztetés 

melléknév – határozók összehasonlítása 

kérdő mondatok  

igék – e-soros, i-soros igék ragozása 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás,  

 köszönés, elköszönés,  

 bemutatás, bemutatkozás,  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,  
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 engedélykérés és arra reagálás,  

 köszönet és arra reagálás,  

 bocsánatkérés és arra reagálás,  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás,  

 személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás,  

 öröm,  

 elégedettség, elégedetlenség,  

 csodálkozás,  

 remény,  

 bánat,  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás,  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 

 egyetértés, egyet nem értés,  

 tetszés, nem tetszés,  

 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, 

 ígéret,  

 szándék, terv, 

 dicséret, kritika.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása,  

 események leírása,  

 információkérés, információadás,  

 igenlő vagy nemleges válasz,  

 tudás, nem tudás,  

 bizonyosság, bizonytalanság.  
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés,  

 tiltás, felszólítás,  

 javaslat és arra reagálás,  

 meghívás és arra reagálás,  

 kínálás és arra reagálás.  

10. évfolyam 

Évi óraszám (műszaki; egészségügyi; jogi; közgazdasági): 108 óra (heti 3 óra) 

 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

lása 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 neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óraveze-

tés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlé-

sekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

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

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 

szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

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 
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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 tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-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 be-

szédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosí-

tással. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (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 tanu-

lóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélge-

tések 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. 

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, 
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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 témák-

ról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerke-

zetekkel, 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. 

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 szö-

vegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak 

megértése az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg 

lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ 

kiszűrése. 
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A fejlesztés tartalma 

Egyszerű 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 fordu-

latok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez 

kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megérté-

séhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, 

viccek, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást 

illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válasz-

adás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tény-

közlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

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). 

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, központo-

zás, internetes/SMS rövidítés, rajz, ábra, térkép, kép). 
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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 üze-

netek instrukciók, versek; rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

  

Ajánlott témakörök a 10. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai.  

Családi kapcsolatok. 

Etika: önismeret, ember az időben: gyer-

mekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, csa-

ládi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Etika: társas kapcsolatok, bizalom, 

együttérzés. 

 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, 

a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szóra-

kozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely 

és környék hagyományai, az én falum, az 

én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközös-

ség, védett természeti érték, változatos 

élővilág, az időjárás tényezői. Fenntartha-

tóság. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola Történelem, társadalmi, és állampolgári 
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Saját iskolájának bemutatása. 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás. 

 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulá-

sa, a tanulás technikái. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, digi-

tális oktatás, könyvtári információs rend-

szerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaori-

entáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, balesetek megelőzése, 

egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egész-

séges életmód, a betegségek ismérvei, 

fogyatékkal élők, betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

 

Testnevelés és sport:  

a rendszeres testedzés hatása a szervezet-

re, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatos-

ság. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, balesetek megelőzése. 

 

Testnevelés és sport:  

a rendszeres testedzés hatása a szervezet-

re, relaxáció. 

táncok, népi játékok, példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 
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Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

pop- zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, értelme-

zés, különböző kultúrák mítoszai, mon-

dái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírá-

sa, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegköz-

lekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közleke-

dési ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alap-

jai, nyelvek és vallások, egyes meghatá-

rozó jellegű országok turisztikai jellem-

zői. 

Tudomány és technika 

Technikai eszközök otthon és az iskolában. 

Az internet szerepe a magánéletben és a tanulás-

ban. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt infokommuni-

kációs eszközök előnyeinek és kockáza-

tainak megismerése, a netikett alapjainak 

megismerése, élőszóval kísért bemutatók 

és felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, megtakarítás, zseb-
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pénz. 

Nyelvtani témakörök 

felszólítás 

udvarias kérdés kifejezése 

modalitás, segédigék  

térbeli viszonyok kifejezése, elöljáró szavak tudásbázisának bővítése 

időbeli viszonyok kifejezése, hozzá kapcsolható elöljáró szavak gyakorlása, megtanulása 

függő beszéd 

mennyiségi, minőségi viszonyok az orosz nyelvben 

Esetrendszerről alkotott kép bővítése, az összes eset egyeszszámú alakjának megismerése, 

elsajátítása, gyakorlása 

Rendhagyó többeszszámú főnevek 

logikai viszonyok (cél, okhatározó) 

szövegösszetartó eszközök tanulása 

megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek (birtokos esettel) 

bővített mondatok 

múlt idő 

összetett jövő idő 

folyamatos igék 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás,  

 köszönés, elköszönés,  

 bemutatás, bemutatkozás,  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,  

 engedélykérés és arra reagálás,  

 köszönet és arra reagálás,  

 bocsánatkérés és arra reagálás,  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás,  

 személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás.  
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Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás,  

 öröm,  

 elégedettség, elégedetlenség,  

 csodálkozás,  

 remény,  

 bánat,  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás,  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 

 egyetértés, egyet nem értés,  

 tetszés, nem tetszés,  

 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség,  

 ígéret, 

 szándék, terv, 

 dicséret, kritika.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása,  

 események leírása,  

 információkérés, információadás,  

 igenlő vagy nemleges válasz,  

 tudás, nem tudás,  

 bizonyosság, bizonytalanság.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés,  

 tiltás, felszólítás,  

 javaslat és arra reagálás,  

 meghívás és arra reagálás,  

 kínálás és arra reagálás.  
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés,  

 nem értés,  

 betűzés kérése, betűzés,  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre. 

11. évfolyam 

Évi óraszám (műszaki; egészségügyi; jogi; közgazdasági): 144 óra (heti 4 óra) 

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 előfor-

duló 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 lényegé-

nek megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott cél-

nyelvi 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 informá-

ciók megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

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

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használa-

ta esetén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). 

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 beszéd-

fordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó 

kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő felada-

tokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt 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 beszéd-

tempóra. 

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 szerve-

zése, 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 lebonyolítá-
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sához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

csere, 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 beszédfor-

dulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalma-

zása. 

  A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert 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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás. 

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 hoz-

zá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egy-

szerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 



34 

 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, minden-

napi 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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

nyos és elektronikus magánlevelek, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szöve-

gek, 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 témák-

ról. 

  

  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű in-

terakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szöve-

gek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

  

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

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

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

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képesla-

pok, képaláírások, üzenetek, SMS-ek, levelek, e-mailek, történetek, elbeszélések, mesék, leírá-

sok, versek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

  

 

Ajánlott témakörök a 11. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének további állo-

másai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, rokoni kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Házimunka.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öreg-

kor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. A legjobb barát.  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőt-

tekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; fo-

gyatékkal élők, szegények és gazda-

gok. 
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Hasonlóságok és különbségek az emberek között. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Szokások nálunk és a célországokban. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és tágabb környezet. 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások.  

Szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenn-

tarthatóság, környezettudatosság ott-

hon és a lakókörnyezetben, víz és 

energia- takarékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek; hon- és népismeret: 

lakóhely és környék hagyományai, az 

én falum, az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életkö-

zösség, védett természeti érték, válto-

zatos élővilág, az időjárás tényezői. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Saját iskola.  

Iskolai élet és iskolatípusok itthon és a célországban.  

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, 

nyelvtanulási szokások. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampol-

gári ismeretek: a tudás fogalmának 

átalakulása, a tanulás technikái, élet-

hosszig 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: pá-

lyaorientáció és munka. 
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Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

A hét napjai, az óra kifejezése.  

 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplál-

kozás, a testmozgás szerepe, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorsét-

termekben. 

A célország receptjei, tipikus ételei, italai.  

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 megelőzé-

se, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek is-

mérvei, fogyatékkal élők, betegség-

megelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres test-

edzés 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 epi-

kai, lírai, drámai művek olvasása, a 

reklám és a popzene új szóbeli költé-

szete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatuda-

tosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi já-

tékok, példaképek szerepe, sportágak 

jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

pop- zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 
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beszédre késztetés, befogadás, értel-

mezés, 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, meg-

szervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, 

bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok.  

Turizmus, turisztikai célok itthon és a célországban.  

Technika, életvitel és gyakorlat: köz-

lekedési ismeretek, közlekedésbizton-

ság, fenntarthatóság, környezettuda-

tosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok turiszti-

kai 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 állampol-

gári ismeretek; fizika: tudománytörté-

neti jelentőségű felfedezések, találmá-

nyok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ kere-

sése, az informatikai eszközöket al-

kalmazó média megismerése, az elter-

jedt infokommunikációs eszközök 

előnyeinek és kockázatainak megisme-

rése, a netikett alapjainak megismeré-

se, élőszóval kísért bemutatók és fel-

használható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek Technika, életvitel és gyakorlat: család 
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Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok.  

és háztartás, tudatos vásárlás, pénz-

ügyi ismeretek. 

 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek: a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, megtakarí-

tás, hitel rezsi, zsebpénz. 

Nyelvtani témakörök 

Előző évfolyamokban tanultak átismétlése 

Esetek egyes és többes száma 

igék ragozása 

rendhagyó igék 

határozók 

térbeli viszonyok kifejezésének bővítése 

időbeli viszonyok kifejezésének bővítése 

melléknevek fokozása 

szövegösszekötőelemek 

modalitás (képesség kifejése – уметь, мочь) 

igeszemlélet (folyamatos és befejezett igék) 

szóképzés 

feltételes mondatok 

felszólító mondatok 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatás, bemutatkozás;  

 telefonálásnál bemutatkozás és ;  

 elköszönés;  

 személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  
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 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 elégedettség, elégedetlenség;  

 csodálkozás;  

 remény;  

 bánat;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 érdeklődés, érdektelenség;  

 tetszés, nem tetszés;  

 dicséret, kritika;  

 ellenvetés;  

 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  

 ígéret; szándék, terv, 

 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása;  

 események leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 tudás, nem tudás;  

 bizonyosság, bizonytalanság;  

 ismerés, nem ismerés.  
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés;  

 tiltás, felszólítás;  

 segítségkérés és arra reagálás;  

 javaslat és arra reagálás;  

 kínálás és arra reagálás;  

 meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés;  

 nem értés;  

 betűzés kérése, betűzés;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  

 megerősítés 

 témaváltás, beszélgetés lezárása.  

12. osztály 

Évi óraszám (műszaki; egészségügyi; jogi; közgazdasági): 128 óra (heti 4 óra) 

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 előfor-

duló 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 lényegé-

nek megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 
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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 támoga-

tására. 

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 beszéd-

fordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó 

kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő felada-

tokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt 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 beszéd-

tempóra. 

A fejlesztés tartalma 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok ös--

szekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 



43 

 

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

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

csere, 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 beszédfor-

dulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalma-

zása. 

  A fejlesztés tartalma 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

kát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős hely-

zetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás. 

  Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szöve-

gekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tar-

tozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egy-

szerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 
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egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket tar-

talmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

vak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kap-

csolatokra 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, hagyomá-

nyos és elektronikus magánlevelek, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szöve-

gek, történetek, versek, dalszövegek. 

 Fejlesztési egység Íráskészség 

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

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos té-

mákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű interak-

ciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal össze-

kapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

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

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólí-

tás, 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. 
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A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központo-

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képesla-

pok, képaláírások, üzenetek, SMS-ek, levelek, e-mailek, történetek, elbeszélések, mesék, leírá-

sok, versek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

  

Témakörök: 

A témakörök megegyeznek a 11. évfolyam témaköreivel, magasabb szókinccsel.  

 

Nyelvtani témakörök 

Az előző évek nyelvtani anyagának ismétlése, bővítése 

Esetrendszer – többes számok 

igeragozás (-овать), rendhagyó igék 

rendhagyó múlt idejű igék 

felszólító mód 

logikai viszonyok 

térbeli viszonyok 

időbeli viszonyok 

mennyiségi viszonyok 

befejezett és folyamatos igepárok 

mozgást jelentő igék 

kérdő mondatok 

névmások ismétlése, bővítése 

visszaható, kölcsönös névmás 

melléknévi igenevek 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatás, bemutatkozás;  
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 telefonálásnál bemutatkozás és ;  

 elköszönés;  

 személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 elégedettség, elégedetlenség;  

 csodálkozás;  

 remény;  

 bánat;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 érdeklődés, érdektelenség;  

 tetszés, nem tetszés;  

 dicséret, kritika;  

 ellenvetés;  

 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  

 ígéret; szándék, terv, 

 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása;  

 események leírása;  

 információkérés, információadás;  



47 

 

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 tudás, nem tudás;  

 bizonyosság, bizonytalanság;  

 ismerés, nem ismerés.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés;  

 tiltás, felszólítás;  

 segítségkérés és arra reagálás;  

 javaslat és arra reagálás;  

 kínálás és arra reagálás;  

 meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés;  

 betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  

 megerősítés 

 témaváltás, beszélgetés lezárása.  

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 szintű nyelvtudás. 

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 re-

giszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerke-

zetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthe-

tő, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinfor-

mációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szö-

vegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 
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megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követel-

ményeinek. 

HELYI TANTERV A HATÉVFOLYAMÚ OSZTÁLYOKRA -  

7-12. ÉVFOLYAMRA VONATKOZÓAN 

Választott kerettanterv: II: IDEGEN NYELV 

A tantárgy heti óraszáma: 2 + 2 + 3 + 4 + 4 +4 

7. évfolyam 

Heti óraszám: 2 (72 óra) 

A 7. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen 

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

tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alap-

tantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 8. évfolyam végére a tanulók tudása a 

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

mációt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek 

eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési sza-

kaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kap-

csolódó 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 második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthe-

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

idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási mo-

tiváció ébren tartása is. 

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

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

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 
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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 kreati-

vitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatá-

rozóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, 

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

csak 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 egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

sa 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 óraveze-

tés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

Az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlé-

sekből 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 be-

szédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése vi-

lágos 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 jelenté-
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sének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó infor-

mációk, 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, vic-

cek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

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

sa 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 be-

szédtempóra. 

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 mó-

dosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemu-

tatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, ér-

deklődés 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. 
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Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-

szélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezé-

se, 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 jelene-

tek, 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 neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert té-

mákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatko-

zások; 

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 alkal-

mazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 
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A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid 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 tanulá-

sa közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anya-

nyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegek-

ben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lénye-

gének megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

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

szerű 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, újságfőcí-

mek, könyv- és filmcímek, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatvá-
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nyok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

sa 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 válasz-

adás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tény-

közlő 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, dal-

szöveg, 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, közpon-
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tozás, 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; dalszövegek, 

jelenetek. 

Terjedelem: 40-60 szó  

 

Ajánlott témakörök a 7. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye: bemutatkozás 

Családi élet: családtagok, közös programok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Erkölcstan: önismeret, ifjúság, felnőttkor 

öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószo-

ba, a lakás, a ház bemutatása). 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: környezet-

tudatosság otthon és a lakókörnyezetben,  

Földrajz: településtípusok 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása: iskola, osztály 

Tantárgyak, órarend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: a tudás fogalmának átalakulása, a tanu-

lás technikái 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Foglalkozások 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás 

Ételek, kedvenc ételek 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 
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Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Sportolás, kedvenc sport 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popze-

ne. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei 

Turisztikai célpontok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: környezet-

tudatosság a közlekedésben.  

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök otthon 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média meg-

ismerése, az elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és kockázatainak meg-

ismerése, a netikett alapjai. 

Gazdaság és pénzügyek 

Zsebpénz 

Vásárlás 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás,  

tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, grafikonok ér-

telmezése. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: a jövedelem szerepe a családban, ki-

adás, bevétel, zsebpénz. 

Nyelvtani témakörök 

Az orosz nyelv sajátosságai 

Orosz abc betűi 

Főnevek 
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Dolgok megnevezése 

Főnevek neme 

Főnevek többesszáma 

Birtokviszony kifejezése 

Birtokos névmás 

Kérdő mondatok 

E-soros igék ragozása, igeragozás 

Elöljárós eset, egyesszám 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás,  

 köszönés, elköszönés,  

 bemutatás, bemutatkozás,  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,  

 engedélykérés és arra reagálás,  

 köszönet és arra reagálás,  

 bocsánatkérés és arra reagálás,  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás,  

 személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás,  

 öröm,  

 elégedettség, elégedetlenség,  

 csodálkozás,  

 remény,  

 bánat,  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás,  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 



57 

 

 egyetértés, egyet nem értés,  

 tetszés, nem tetszés,  

 ígéret,  

 szándék, terv, 

 dicséret, kritika.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása,  

 események leírása,  

 igenlő vagy nemleges válasz,  

 tudás, nem tudás,  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés,  

 tiltás, felszólítás,  

 javaslat és arra reagálás,  

 meghívás és arra reagálás,  

 kínálás és arra reagálás.  

8. évfolyam 

Heti óraszám: 2 (72 óra/év) 

A1-es kimenethez 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tu-

dás 

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

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szö-

vegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egy-

szerű tanári utasítások megértése; 
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az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, né-

hány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az isme-

rős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájá-

ra;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét in-

formáció kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott cél-

nyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a 

közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, kö-

vetkeztetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális ele-

mekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tarta-

lomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 
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Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinc--

csel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi nor-

mákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempó-

ban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólí-

tásokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, kö-

szönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, 

különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-

kalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 
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megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játé-

kokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert 

szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

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

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekap-

csolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

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

plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 
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önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alko-

tásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-
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lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fel-

adatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus ké-

peslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

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

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

toztatása, átírása. 

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

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

fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adat-
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lap, bejegyzés, dalszöveg.                Terjedelem: 60-80 szó  

Ajánlott témakörök 

A témakörök megegyeznek a 7. évfolyamon felsoroltakkal, csak egyre bővülő szókinccsel.  

Nyelvtani témakörök: 

Az előző év nyelvtani ismereteinek felelevenítése, elmélyítése 

logikai viszonyok 

elöljárós eset gyakorlása 

tárgyeset 

mennyiségi viszonyok 

birtokos névmás 

birtokviszony kifejezése 

birtokos eset (egyes – és többeszszámban) 

igeragozás, e-soros és i-soros igeragozás 

melléknevek 

melléknevek és főnevek egyeztetése 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás,  

 köszönés, elköszönés,  

 bemutatás, bemutatkozás,  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,  

 engedélykérés és arra reagálás,  

 köszönet és arra reagálás,  

 bocsánatkérés és arra reagálás,  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás,  

 személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás,  

 öröm,  
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 elégedettség, elégedetlenség,  

 csodálkozás,  

 remény,  

 bánat,  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás,  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 

 egyetértés, egyet nem értés,  

 tetszés, nem tetszés,  

 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, 

 ígéret,  

 szándék, terv, 

 dicséret, kritika.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása,  

 események leírása,  

 információkérés, információadás,  

 igenlő vagy nemleges válasz,  

 tudás, nem tudás,  

 bizonyosság, bizonytalanság.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés,  

 tiltás, felszólítás,  

 javaslat és arra reagálás,  

 meghívás és arra reagálás,  

 kínálás és arra reagálás.  

9. évfolyam 

Heti óraszám: 3 óra (108 óra/év) 

KER-szint: A2 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulato-

kat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyakoribb fordulatokat, ha 

közvetlen, személyes dolgokról van szó.  

Megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegét. 

Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető straté-

giát. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

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

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (pl. alapvető sze-

mélyes 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 infor-

mációk 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 haszná-

lata 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 célnyel-

vi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség ese-

tén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

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

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

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

gatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (pl. 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 be-

szédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vo-

natkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló kommunikál egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal. 

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben. 

Tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét. 

Megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés-

re, 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 (pl. utazás, útbaigazítás, szál-

lás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (pl. barátok meghívása, programok szervezése, 

megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

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

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolítá-

sához 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 hiá-

nyában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

ciócsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatok-

kal és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel beszél, egyszerű beszédfordulatok-

kal röviden, összefüggően magáról és közvetlen környezetéről. 

Képes megértetni magát a szintnek megfelelő témakörökben. 

Beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intoná-

ciót és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert 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 (pl. közös plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 
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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 szövegek-

ben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó ké-

pek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben fontos konkrét informá-

ciókat, egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben.  

Képes megérteni egyszerű instrukciókat, kiszűrni a fontos információ-

kat egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket tar-

talmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (pl. 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 olvasá-

sa. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, pl. a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, 

a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcso-

latokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

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

mányos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, isme-

retterjesztő 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 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról. 

Használja az írást a kommunikáció eszközeként egyszerű interakciók-

ban. 

Képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait egyszerű kötőszavak-

kal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezni. 

Tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szö-

vegeket írni 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 kapcsola-

tos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. 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 (pl. internetes 

fórumon, blogban). 

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

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (pl. megszólítás, 

elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jele-
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net írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

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 nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képesla-

pok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy in-

ternes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, 

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

 

Ajánlott témakörök a 9. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Erkölcstan: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor öregkor, csa-

ládi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, előítélet, tole-

rancia, bizalom, együttérzés. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: a jövedelem szerepe a családban, ki-

adás, bevétel, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakó-

szoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartha-

tóság, környezettudatosság otthon és a lakó-

környezetben. 
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Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás. 

Történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és környék hagyomá-

nyai, az én falum, az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág. 

 

Földrajz: településtípusok; életminőségek 

különbségei. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása. 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontos-

sága. 

Az internet. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai élet a célországokban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: a tudás fogalmának átalakulása, a tanu-

lás technikái. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Egészséges táplálkozás. 

Étkezési szokások, ételek a célországokban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezési szokások a családban. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorsét-

termekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód. 

 

Földrajz: biotermékek 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Földrajz: más népek kultúrái. 



72 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, in-

ternet, interaktív játékok. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a popze-

ne új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Biológia, egészségtan: 

testrészek, egészséges életmód, balesetmeg-

előzés, elsősegély 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció, táncok, népi 

játékok, a sport és olimpia története, példa-

képek szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popze-

ne. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés, kü-

lönböző kultúrák mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-

közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek. 

Turisztikai célpontok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben.  

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika Történelem, társadalmi és állampolgári isme-



73 

 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet szerepe a magánéletben. 

retek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média meg-

ismerése, az elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és kockázatainak meg-

ismerése, a netikett alapjai. 

Gazdaság és pénzügyek 

Zsebpénz. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta). 

Reklámok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás,  

tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Matematika: alapműveletek, grafikonok ér-

telmezése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: a jövedelem szerepe a családban, ki-

adás, bevétel, zsebpénz. 

Nyelvtani témakörök 

az orosz nyelv sajátosságai, orosz abc megismerése, elsajátítása 

rendhagyó többesszámok 

birtokviszony kifejezése (Чей?) 

birtokos névmás használata (мой) 

élő tárgyas eset használata egyes számban 

birtokos eset használata egyes és többes számban 

melléknevek 

melléknév – főnév egyeztetés 

melléknév – határozók összehasonlítása 

kérdő mondatok  

igék – e-soros, i-soros igék ragozása 

múlt idő kifejezése 
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Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás,  

 köszönés, elköszönés,  

 bemutatás, bemutatkozás,  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,  

 engedélykérés és arra reagálás,  

 köszönet és arra reagálás,  

 bocsánatkérés és arra reagálás,  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás,  

 személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás,  

 öröm,  

 elégedettség, elégedetlenség,  

 csodálkozás,  

 remény,  

 bánat,  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás,  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 

 egyetértés, egyet nem értés,  

 tetszés, nem tetszés,  

 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, 

 ígéret,  

 szándék, terv, 

 dicséret, kritika.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása,  
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 események leírása,  

 információkérés, információadás,  

 igenlő vagy nemleges válasz,  

 tudás, nem tudás,  

 bizonyosság, bizonytalanság.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés,  

 tiltás, felszólítás,  

 javaslat és arra reagálás,  

 meghívás és arra reagálás,  

 kínálás és arra reagálás.  

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és né-

hány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megvá-

laszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondo-

latokat 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. 

10. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra (144 óra/év) 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókin-

cset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes té-
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mákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lénye-

gét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a 

számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról. Képes megér-

teni egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 

érveit két beszélő esetén. 

Képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támoga-

tott hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcso-

lódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszél-

nek.  

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 hangfel-

vételek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző sza-

vak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen sza-

vak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresé-

se, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, 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 kom-

munikál az iskolával, az otthonnal és a szabadidővel kapcsolatos 
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témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében 

spontán módon boldogulni. 

Képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kife-

jezni érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban. 

Ismeri a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és egyre 

kevesebb zökkenővel alkalmazza ezeket. 

Stílusában, regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a kom-

munikációs 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, megle-

petés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszák stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, vélemény-

csere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési informáci-

ók 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 
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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 megbe-

széléséhez 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, utasí-

tások, 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 cél-

jai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek 

megfelelő témakörökben kifejezze magát. 

Tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni, képes mon-

danivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szük-

ség szerinti módosítására. 

Képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megköze-

lítő pontossággal kifejtse.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gon-

dolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 
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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 (önál-

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rap 

szövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésé-

ben. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egy-

szerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy a szintnek 

megfelelően szerkesztett szövegeket. 

Képes felismerni az érvelés gondolatmenetét. 

A fejlesztés tartalma 
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Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szöve-

gekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világo-

san 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 megérté-

se. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szö-

vegértés 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, ame-

lyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konk-

rét információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekap-

csolt mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír min-

ta alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz-

ni ismert, hétköznapi témákról. 

Tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
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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 alapve-

tő stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról rövid, külön-

álló 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, szolgáltatók-

nak, 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 jegy-

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adato-

kat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű információt 

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, illetve tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, fog-

lalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellem-

zések; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, pa-

ródiák. 

 

Ajánlott témakörök a 10. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos ál-

lomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás.  

 

Erkölcstan: 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. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, megtakarítás, zseb-

pénz. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 
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Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szóra-

kozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Technika, életvitel és gyakorlat: fenn-

tarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben. 

Történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek; 

hon- és népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, az én falum, az én város-

om. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életkö-

zösség, védett természeti érték, változa-

tos élővilág, a Föld mozgása, az időjárás 

tényezői, a Föld szépsége, egyedisége. 

Földrajz: biotermékek, településtípusok; 

globális problémák, életminőségek kü-

lönbségei. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

tagozatok, fakultációk). 

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 élet a célországokban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulá-

sa, a tanulás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pálya-

orientáció és munka. 
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Továbbtanulási tervek. 

Foglalkozások. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak). 

Étkezési szokások, ételek a célországokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: egészséges élet-

mód, betegségmegelőzés,  

 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

 

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, médiatudatos-

ság. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egész-

séges életmód, balesetmegelőzés, első-

segély. 

 

Testnevelés és sport:  
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a rendszeres testedzés hatása a szerve-

zetre, relaxáció. 

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, értelme-

zés, különböző kultúrák mítoszai, mon-

dái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások le-

írása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegköz-

lekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közle-

kedési ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben.  

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alap-

jai, nyelvek és vallások, egyes meghatá-

rozó jellegű országok turisztikai jellem-

zői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi élet-

ben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 
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Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ keresé-

se, az informatikai eszközöket alkalmazó 

média megismerése, az elterjedt info-

kommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjai, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Zsebpénz. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás,  

tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, grafikonok 

értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, megtakarítás, zseb-

pénz. 

Nyelvtani témakörök 

térbeli viszonyok kifejezése, elöljáró szavak tudásbázisának bővítése 

időbeli viszonyok kifejezése, hozzá kapcsolható elöljáró szavak gyakorlása, megtanulása 

függő beszéd 

mennyiségi, minőségi viszonyok az orosz nyelvben 

Esetrendszer 

logikai viszonyok (cél, okhatározó) 

szövegösszetartó eszközök tanulása 

megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek (birtokos esettel) 

bővített mondatok 

múlt idő 



87 

 

összetett jövő idő 

folyamatos, befejezett igék 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás,  

 köszönés, elköszönés,  

 bemutatás, bemutatkozás,  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,  

 engedélykérés és arra reagálás,  

 köszönet és arra reagálás,  

 bocsánatkérés és arra reagálás,  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás,  

 személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás,  

 öröm,  

 elégedettség, elégedetlenség,  

 csodálkozás,  

 remény,  

 bánat,  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás,  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 

 egyetértés, egyet nem értés,  

 tetszés, nem tetszés,  

 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség,  

 ígéret, 

 szándék, terv, 

 dicséret, kritika.  
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása,  

 események leírása,  

 információkérés, információadás,  

 igenlő vagy nemleges válasz,  

 tudás, nem tudás,  

 bizonyosság, bizonytalanság.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés,  

 tiltás, felszólítás,  

 javaslat és arra reagálás,  

 meghívás és arra reagálás,  

 kínálás és arra reagálás.  

 Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés,  

 nem értés,  

 betűzés kérése, betűzés,  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 mínusz szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet. . a. 

számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról. A tanuló a min-

dennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véle-

ményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs hely-

zethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 

közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tar-

talmi pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lé-

nyegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az 

általános, vagy részinformációkat.  

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövege-
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ket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásai-

ban már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílus-

jegyek. 

11. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra (144 óra/év) 

 Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tu-

dás 

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 neve-

lési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köz-

nyelvi beszédet a számára ismerős témákról.  

Képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogal-

mazott 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 általá-

nos és részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű rész-

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

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segít-

ségével. 

Ismerős témájú lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  



90 

 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lénye-

gének 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 elő-

forduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelen-

tésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

dek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, vic-

cek, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a min-

dennapi élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tarto-

zó témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzeté-

ben is önállóan boldogulni. 

Képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni érdek-

lődési körébe tartozó és általános témákról is. 

Ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket. 

Stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodni tud a kommuni-

kációs helyzethez. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben 

és kommunikációs helyzetekben képes viszonylag zökkenőmentes 
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kommunikáció kezdeményezésére, 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 összeha-

sonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, 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 be-

vonása, 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 megtár-
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gyalásához 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, tanulmá-

nyait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek se-

gítségével az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre. 

Tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának 

tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség sze-

rinti módosítására. 

Képes egy gondolat vagy probléma lényegét tartalmilag pontosan 

kifejteni. 

Képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilat-

kozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) vizuális és verbá-

lis 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 megfo-

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
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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, alkalma-

zása. 

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 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projek-

tek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdek-

lődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait.  

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stra-

tégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését 

a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, ér-

deklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket. 

Követi az írott véleményt, érvelést, képes ezekből a lényeges rész-

információkat kiszűrni. 

Képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos 

általános és részinformációinak megértésére. 

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. 
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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 megérté-

se. 

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 szöveg-

összefüggés 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 szövege-

ket fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, be-

nyomásairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, 

fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illet-

ve saját ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert 
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műfajok főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A tematikai egység neve-

lési-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 véleményét alá tudja 

támasztani. 

Képes hatékony írásbeli interakciót folytatni. 

Jegyzetet tud készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köré-

hez tartozó szövegről, 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 kritéri-

umok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

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

rős 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, tanárok-

nak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

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

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

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

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
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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 je-

lent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

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

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és elektroni-

kus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

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

mációt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt ill. tetszést / 

nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó 

instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

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

rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmu-

sok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

Ajánlott témakörök a 11. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos ál-

lomásai.  

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.  

 

Erkölcstan: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor öregkor, 

családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés, fogya-
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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, 

tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

tékkal élők, szegények és gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, megtakarítás, zseb-

pénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szóra-

kozási 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. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenn-

tarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz- és energiata-

karékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek; 

hon- és népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, az én falum, az én város-

om. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életkö-

zösség, védett természeti érték, változa-

tos élővilág, a Föld mozgása, az időjárás 

tényezői, a Föld szépsége, egyedisége. 

 

Földrajz: településtípusok; globális prob-

lémák, életminőségek különbségei, pl. az 

éhezés és a szegénység okai. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

tagozatok, fakultációk). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulá-

sa, a tanulás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 
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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 célországok-

ban. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, ru-

tinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába ál-

lás. 

Önéletrajz. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pálya-

orientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorsét-

termekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, 

alternatív gyógymódok). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: egészséges élet-

mód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés. 

 

Földrajz: 

biotermékek. 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapok-

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, médiatudatos-

ság. 
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ban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országok-

ban. 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, balesetmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport:  

a rendszeres testedzés hatása a szerve-

zetre, relaxáció. 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, értelme-

zés, különböző kultúrák mítoszai, mon-

dái. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások le-

írása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegköz-

lekedés, 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. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közle-

kedési ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben.  

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alap-

jai, nyelvek és vallások, egyes meghatá-

rozó jellegű országok turisztikai jellem-

zői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi élet-

ben. 

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 keresé-

se, az informatikai eszközöket alkalmazó 

média megismerése, az elterjedt info-

kommunikációs eszközök előnyeinek és 
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kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjai, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás,  

tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Matematika: alapműveletek, grafikonok 

értelmezése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 

Nyelvtani témakörök 

Előző évfolyamokban tanultak átismétlése 

Esetek egyes és többes száma 

igék ragozása 

rendhagyó igék 

határozók 

térbeli viszonyok kifejezésének bővítése 

időbeli viszonyok kifejezésének bővítése 

melléknevek fokozása 

szövegösszekötőelemek 

modalitás (képesség kifejése – уметь, мочь) 

igeszemlélet (folyamatos és befejezett igék) 

szóképzés 

feltételes mondatok 

felszólító mondatok 

melléknévi igenevek 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  
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 köszönés, elköszönés;  

 bemutatás, bemutatkozás;  

 telefonálásnál bemutatkozás és ;  

 elköszönés;  

 személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 elégedettség, elégedetlenség;  

 csodálkozás;  

 remény;  

 bánat;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 érdeklődés, érdektelenség;  

 tetszés, nem tetszés;  

 dicséret, kritika;  

 ellenvetés;  

 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  

 ígéret; szándék, terv, 

 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása;  
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 események leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 tudás, nem tudás;  

 bizonyosság, bizonytalanság;  

 ismerés, nem ismerés.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés;  

 tiltás, felszólítás;  

 segítségkérés és arra reagálás;  

 javaslat és arra reagálás;  

 kínálás és arra reagálás;  

 meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés;  

 nem értés;  

 betűzés kérése, betűzés;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  

 megerősítés 

 témaváltás, beszélgetés lezárása.  

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 szintű nyelvtudás. 

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 re-

giszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerke-

zetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthe-

tő, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 
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A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinfor-

mációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szö-

vegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követel-

ményeinek. 

12. osztály 

Heti óraszám: 4 (144 óra/év) 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

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

idő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadások-

ból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfe-

lelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha a normálishoz közelítő beszédtempóban erős akcentus nélkül be-

szélnek. 

Konkrét témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet, illetve 

a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

A érvelés követése, amennyiben a téma a mindennapi élethez kapcso-

lódik, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás követése az ismert témákban. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általá-

nos és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó egyszerűen felépített álláspontok lé-

nyegének megértése. 
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A normálistól lassabb beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmá-

nyokkal kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

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

bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok megértése. 

Részletes érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás követése. 

A beszélő nézeteinek megértése. 

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

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

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

ós és rádiós hírek, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üze-

netrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos elő-

adások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társal-

gás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

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

di utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társal-

gásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmá-

nyokkal kapcsolatos témákban. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint különböző fokozatainak 

pontos kifejezése. 

Részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetek-

ben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban. 
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Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben kommunikáció kezdeményezése, fenn-

tartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak kifejezése, események, élmények személyes jelentőségé-

nek kifejezése. 

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

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

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

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

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek indoklása, bizonyítása példákkal. 

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

indoklása és példákkal való bizonyítása. 

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

kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása. 

Részvétel interjúban, kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való beszámolás, 

saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése. 

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

a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, körülírás, szinonimák hasz-

nálata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

Az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása.  

Ismerős témában a megértés megerősítése, mások bevonása a beszélgetésbe.  
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Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok jelzése. 

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

Jó grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

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

széd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élmé-

nyeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

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

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátá-

masztása példákkal, érvekkel. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott néhány té-

makörökben és kommunikációs helyzetben önálló megnyilatkozás, 

témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok 

alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

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

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, , a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb álta-

lános témában. 
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A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálására és 

kijavítására szolgáló eszközök megismerése. 

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 tár-

salgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszö-

vegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

géhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírá-

sát. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket átolvasása, a lényeges részletek megta-

lálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus a különböző szövegeknek és célok-

nak megfelelően. 

Egyszerűbb, hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, nézőpont-

jának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szinthez kezeli szövegek 

fontos általános és részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

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

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos összetettebb utasítások, feltételek és figyel-

meztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus változtatása a különböző szövegeknek és célok-

nak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának gyors meghatározása és an-

nak 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, szövegösszefüg-

gésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Rövidebb, egyszerűbb 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, játék-

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

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregé-

nyek, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kap-

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

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

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

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos témakörökben, néhány műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése őt érdeklő elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 
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Néhány ismert műfaj hagyományainak követése. 

Az érettségi íráskészséget mérő feladatok jellemzőinek és az értékelé-

sükre használt kritériumoknak a megismerése, gyakorlása. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

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

tő közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő fel-

jegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

Érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes jelentőségének 

kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

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

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

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

vák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

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. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása, egy-egy szempont szerinti kritikai újraolvasása, 

javítása. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

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

Az írásmű stílusának megválasztása. 

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

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 

használt kritériumok megismerése. 
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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 levele-

zés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaiga-

zolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fó-

rum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények szövegé-

nek egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, 

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

A következő témalista dőlt betűvel jelöli az ezen 11. évfolyamon feldolgozásra javasolt téma-

köröket. Az előző évfolyamokon feldolgozott témakörök ciklikus újratárgyalása természete-

sen lehetséges. 

Ajánlott témakörök a 12. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos ál-

lomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban; kü-

lönböző családi együttélési formák a társadal-

makban 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás.  

 

Erkölcstan: 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. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés, fogya-

tékkal élők, szegények és gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 
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Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

 

Földrajz: biotermékek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szóra-

kozási 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: fenn-

tarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz- és energiata-

karékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek; 

hon- és népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, az én falum, az én város-

om. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életkö-

zösség, védett természeti érték, változa-

tos élővilág, a Föld mozgása, az időjárás 

tényezői, a Föld szépsége, egyedisége. 

 

Földrajz: településtípusok; globális prob-

lémák, életminőségek különbségei, pl. az 

éhezés és a szegénység okai. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

tagozatok, fakultációk). 

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. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulá-

sa, a tanulás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 
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Iskolai hagyományok, iskolarendszerek, felsőok-

tatás nálunk és a célországokban. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, ru-

tinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába ál-

lás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pálya-

orientáció 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. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorsét-

termekben. 

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.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, balesetek megelőzése, 

egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egész-

séges életmód, a betegségek ismérvei, 

fogyatékkal élők, betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres test-

edzés hatása a szervezetre, relaxáció. 

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 mindennapok-

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, médiatudatos-
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ban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országok-

ban. 

ság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játé-

kok, a sport és olimpia története, példa-

képek szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, értelme-

zés, különböző kultúrák mítoszai, mon-

dái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások le-

írása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegköz-

lekedés, 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: közle-

kedési ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben.  

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alap-

jai, nyelvek és vallások, egyes meghatá-

rozó jellegű országok turisztikai jellem-

zői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi élet-

ben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban 

és a munkában. 

Magyar és német feltalálók, tanulmányok 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ keresé-

se, az informatikai eszközöket alkalmazó 

média megismerése, az elterjedt info-
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kommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjai, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás,  

tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, grafikonok 

értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 

 Nyelvtani témakörök 

Az előző évek nyelvtani anyagának ismétlése, bővítése 

Esetrendszer – többes számok 

igeragozás (-овать), rendhagyó igék 

rendhagyó múlt idejű igék 

felszólító mód 

logikai viszonyok 

térbeli viszonyok 

időbeli viszonyok 

mennyiségi viszonyok 

befejezett és folyamatos igepárok 

mozgást jelentő igék 

kérdő mondatok 

névmások ismétlése, bővítése 

visszaható, kölcsönös névmás 

határozói és melléknévi igenevek 

alá-mellérendelő mondatok 
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összetett mondatok 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatás, bemutatkozás;  

 telefonálásnál bemutatkozás és ;  

 elköszönés;  

 személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 elégedettség, elégedetlenség;  

 csodálkozás;  

 remény;  

 bánat;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 érdeklődés, érdektelenség;  

 tetszés, nem tetszés;  

 dicséret, kritika;  

 ellenvetés;  
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 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  

 ígéret; szándék, terv, 

 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása;  

 események leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 tudás, nem tudás;  

 bizonyosság, bizonytalanság;  

 ismerés, nem ismerés.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés;  

 tiltás, felszólítás;  

 segítségkérés és arra reagálás;  

 javaslat és arra reagálás;  

 kínálás és arra reagálás;  

 meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés;  

 betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  

 megerősítés 

 témaváltás, beszélgetés lezárása.  

A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

év végén 

B2- szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy az őt érdeklő el-

vont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések 

gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos interakciót 
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tud folytatni anyanyelvű beszélővel.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

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

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban és több témában is képes világos, részletes szöveget, és ki 

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

ja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása közelít az érettségi vizsga emelt szintjének a követelményei-

hez. 

A SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 

 Vizsgaszint 

Témák Középszint 

1.Személyes vonatko-

zások, család 

- A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordu-

lópontjai) 

-  Családi élet, családi kapcsolatok. Családi élet mindennapjai, ott-

honi teendők 

- Személyes tervek 

2.Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése 

- Baráti kör 

- A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

- Női és férfiszerepek 

- Ünnepek, családi ünnepek 

- Öltözködés, divat 

- Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

- Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

3.Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház be-

mutatása) 

- A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetősé-

gek 
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- A városi és vidéki élet összehasonlítása 

- Növények és állatok a környezetünkben 

- Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: mit tehetünk kör-

nyezetünkért vagy a természet megóvásáért? 

- Időjárás 

4.Az iskola - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok pl. szakmai képzés, 

tagozat) 

- Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

- A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

- Az iskolai élet tanuláson kívül eseményei, iskolai hagyományok 

5.A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás 

- Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munka állás 

6.Életmód - Napirend, időbeosztás 

- Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) 

- Étkezési szokások a családban 

- Ételek, kedvenc ételek 

- Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

- Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

- Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórház) 

7.Szabadidő, művelő-

dés 

- Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

- Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

- Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

- Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

- Kulturális események 

8.Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

- Nyaralás itthon, illetve külföldön 

- Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

- Az egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai 

9.Tudomány és techni-

ka 

- Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

- A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

10.Gazdaság - Családi gazdálkodás 

- A pénz szerepe a mindennapokban 
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- Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

 


