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ELSŐ IDEGEN NYELV 

ANGOL 

 

 

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

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az 

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

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

tevékenységekhez is szükségesek. 

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

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

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

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

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

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

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

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

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének az elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

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

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

különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági 

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

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

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami 

komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási 

folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a 

projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 
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tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

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

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

 

 

 

Óraterv: 

 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 4 4 4 5 

hetek száma 36 36 36 30 

éves óraszám 144 144 144 150 

KER szint A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 

 
 

 

 

A tananyagok kiválasztási szempontjai: 

 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő 2020-as NAT téma-előírásaival, valamint a 

hatályos kerettantervek követelményeivel 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

5. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia 

fejlesztésére is 

6. tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot 

7. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, 

feladatokat 

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 
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9. évfolyam 

 
Az első idegen nyelvből a gimnázium 9. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

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

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

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

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

tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 

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

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 

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

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

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

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

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

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

szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 
 

Óraszám: 144 óra/év 

 4 óra/ hét 

 
 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. 
Personal Topics (family relations, lifestyle, people and 

society) 
13 

2. Environment and Nature 13 

3. School and Education 13 

4. Holidays, Travelling, Tourism 13 

5. Public Matters, Entertainment 13 

6. English and Language Learning 13 

7. Intercultural Topics 13 

8. Cross-curricular Topics and Activities 13 

       9. Current Topics 13 

      10.  Science and Technology; Communication 13 

       11.  Gaining and Sharing Knowledge 14 
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Témakör, ismeretek és kapcsolódási pontok Tanulási eredmények 

 

1. Personal Topics (family relations, lifestyle, 

people and society) 

 
- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

 - A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 

furnishings, appliances, clothes and accessories  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

 

Közösségi nevelés: társas kapcsolatok 

 

Hittan: generációk kapcsolata; híres emberek a 

Bibliában 

 

 

- beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló 

vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert 

nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

- megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is 

tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

- a társalgást fenntartja, törekszik mások 

bevonására, és szükség esetén lezárja azt; 

- a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján 

kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

- a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát 

életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

- digitális eszközökön és csatornákon keresztül is 

alkot szöveget szóban és írásban; 

- véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős 

helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

- információt vagy véleményt közlő és kérő, 

összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

 

2. Environment and Nature 
 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

- A környezettel és természettel kapcsolatos 

tématartomány alapfokú szókincse 

 

Közösségi nevelés: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, 

újrahasznosítás. 

Biológia: élőhely, életközösség, védett 

 
 

- véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

- megérti és értelmezi a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 
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természeti érték, változatos élővilág. 

Hittan: növények a Bibliában 

 

3. School and Education 

 
- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: school staff 

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: objects used for studying in 

and outside school 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different 

ways of learning  

 

 

Közösségi nevelés: pályaorientáció és munka 

 

Hittan: tanítások a Bibliában 

 
 

- értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, 

komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

- a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján 

kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

- részt vesz a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

akár önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést követően; 

- a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit 

követi; 

- megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is 

tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

- alkalmazza a hangzó szövegből nyert 

információt feladatok megoldása során; 

- alkalmazza az írott szövegből nyert információt 

feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid 

olvasott vagy hallott szövegeket; 

 

4. Holidays, Travelling, Tourism 

 
- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: monuments, exhibits, travel 

documents, tickets, means of transport, objects 

used while travelling, forms, brochures 

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

 
 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

- megérti és értelmezi az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

- véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

         - véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel    

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

- Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó 

alapfokú szókincs 

 

Földrajz: saját és más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 

mítoszai, mondái 

 

 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket az 

ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 

5. Public Matters, Entertainment 
 

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, hotels, national and 

international attractions/sights, city life/country 

life  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: services, giving 

directions, giving information, presenting sights 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak megismerése: free time 

activities, hobbies, arts and cultural events, 

concerts, sports, books, apps, media, computer 

games 

 

Digitális kultúra: e-könyvek, médiatudatosság. 

Magyar nyelv és irdalom: szépirodalom 

Testnevelés: táncok, népi játékok, a sport és 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene, 

egyházi énekek 

 

 
 

- megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is 

tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

- célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő 

autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket az 

ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

- digitális eszközöket és felületeket is használ a 

célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

- kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének 

megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

 

6. English and Language Learning 

 
- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, 

autonomous learning 

 
 

- nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban 

foglalkozik a célnyelvvel; 

- céljai eléréséhez társaival párban és csoportban 

is együttműködik; 
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- A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások 

 

Hittan: nevezetes épületek a Bibliában 

 

- céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

- használ önértékelési módokat nyelvtudása 

felmérésére; 

- a társalgás vagy eszmecsere menetének 

fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

- digitális eszközökön és csatornákon keresztül is 

folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

- digitális eszközökön és csatornákon keresztül is 

megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

- használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

- társaival a kooperatív munkaformákban és a 

projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

7. Intercultural Topics 

 
- Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: 

customs and traditions in the different countries 

- Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, traditions, typical 

landmarks, national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions 

- Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

- Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 

irodalma 

Hittan: böjtök 

 

 
 

 

- alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett 

ismereteit informális kommunikációjában; 

- tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és 

kulturális sajátosságaiban; 

 

8. Cross-curricular Topics and Activities 

 
- A tanult szavak, szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

- Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi 

tartalmakban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: egy magyar író / 

költő életének ismertetése; a szépirodalmi 

 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

- kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének 

megfelelő szövegből, és azokat 
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művek fontossága 

 

Történelem: egy magyar hős életének 

bemutatása 

 

Ének-zene: a tánc és a zene szerepe 

 

Vizuális Kultúra: a filmek világa 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

- használ célnyelvi elemeket más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból 

 

 

 

                                                                       

9. Current Topics 

 
- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 

- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol 

nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

Közösségi nevelés: hírműsorok, aktuális 

események, riportok 

 

Digitális Kultúra: internetes kutatómunka a 

média világáról 

 

Magyar nyelv és irodalom: az újságnyelv 

 

 

- használja a célnyelvet életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

- megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi hírek, események 

lényegét 

10. Science and Technology; Communication 

 
- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: basic objects used by 

everyday people household gadgets, mobile 

phones, computers, the Internet  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: the Internet, social 

networks 

- Alapfokú szókincs a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

Digitális Kultúra: a világ Internet nélkül, a 

kommunikáció fajtái, fejlődése; a virtuális 

valóság 

 

Természettudományok: találmányok 

 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

- megérti és értelmezi az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

- véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 
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11. Gaining and Sharing Knowledge 
 

- A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű 

információ megszerzése 

- Információ megosztása angol nyelven 

 

 

Digitális Kultúra: weboldal/ prezentáció / 

hangfelvétel/ videófelvétel készítése 

 

Természettudományok, történelem, magyar 

nyelv és irodalom: kedvenc témák feldolgozása 

posztereken, faliújságon; magazin, beszámolók 

készítése kutatómunka alapján 

 

 

- összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel 

segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

- szóban átad nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

- digitális eszközöket és felületeket is használ a 

célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

- összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít 

nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, rövid interjúk, reklámok, dalok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán 

módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az 

érdeklődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban.  

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

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

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszák, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

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

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

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

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő 

témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 
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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. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, mondókák, rapszövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

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

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 

témákról. 
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fejlesztési céljai Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása 

és befejezése. 

A fejlesztés tartalma 

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

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, 

szolgáltatóknak, tanároknak).  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 

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

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

 

 

 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 
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Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 
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Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? 

Is it a must? For sure? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

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

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 



15 

 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

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

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? 

It spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

 

 

Fogalomkörök és nyelvi kifejező eszközök 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 
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Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Present Perfect Simple 

   

 Múltidejűség Past Simple 

   

   

   

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

    

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 
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Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 eredmény Clauses of result 

 cél Clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

 

so / neither / too / 

either 

 

  Negative questions  

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

 
 

Értékelési rendszer:  

 
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

Értékelési szempontok: az egyes készségeket és a nyelvhelyességet a tanév során 

folyamatosan értékeljük ill. év végén átfogóan, minden területet érintve integráltan mérjük fel. 

 

Az értékelés módjai: 
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– önértékelés  

– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– alternatív értékelési módok 
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10. évfolyam 

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

ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és 

írásban. 
 

 

Óraszám: 144 óra/év 

4 óra/ hét 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. 
Personal Topics (family relations, lifestyle, people and 

society) 
13 

2. Environment and Nature 13 

3. School and Education 13 

4. Holidays, Travelling and Tourism 13 

5.  Public matters; Entertainment 13 

6. English and Language Learning 13 

7. Intercultural Topics 13 

8. Cross-curricular Topics and Activities 13 

       9. Current Topics 13 

      10.  Science and Technology; Communication 13 

      11.  Gaining and Sharing Knowledge 14 

 

Témakör, ismeretek és kapcsolódási pontok Tanulási eredmények 

1. Personal Topics (family relations, lifestyle, 

people and society) 

 
- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: hobbies, freetime 

activities, healthy eating, keeping fit, going to the 

doctor’s, doing chores 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, clothes and fashion, 

relationships, common illnesses, traditional 

treatments, positive-negative characteristics 

 

 

- leír összetettebb cselekvéssort, történetet, 

személyes élményeket, elvontabb témákban; 

- érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb 

szünetek beiktatásával; 

- megérti és értelmezi az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket az 

ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 
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Közösségi nevelés: társas kapcsolatok, felnőtté 

válás; családi ünnepek 

 

Hittan: generációk kapcsolata; tinédzserek helye 

a családban 

 

- előkészület nélkül részt tud venni személyes 

jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

- szóban és írásban átad nyelvi szintjének 

megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

- a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre 

magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a 

személyes tématartományon belül; 

- a mindennapi élet különböző területein, a 

kommunikációs helyzetek széles körében 

tesz fel releváns kérdéseket 

információszerzés céljából, és válaszol 

megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi 

kérdésekre; 

2. Environment and Nature 

 

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: nature protection, 

animal protection, keeping pets, saving natural 

resources  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

 

Közösségi nevelés: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz- és energiatakarékosság, 

újrahasznosítás. 

Természettudomány: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, nemzeti parkok; 

környezetszennyezés 

Hittan: felelősségünk a környezetvédelemben 

 

 
- véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést követően;  

- összefüggően, érthetően és nagyrészt 

folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően; 

- összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket az 

ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben. 

3. School and Education 
 

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: objects used for studying in 

and outside school 

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

 
 

- véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid 
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school traditions, events, extracurricular 

opportunities for language learning/use of 

language 

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások 

célnyelven: Educational systems in Hungary and 

in the UK  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, 

keeping traditions 

Közösségi nevelés: az „ideális iskola” jellemzői, 

a tanuló iskolája, iskolai események 

Hittan: egymás iránti szeretet a közösségen belül 

olvasott vagy hallott szövegeket; 

- visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, 

elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt 

logikusan összefűzve; 

- váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, 

jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai 

szituációkban. 

 

4. Holidays, Travelling, Tourism 

 
- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of 

interests both in Hungary and around the world  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: preparing for a 

holiday abroad 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences, effects of 

tourism on people and economy 

Földrajz: más országok kultúrája; 

nevezetességek 

 

Magyar nyelv és irodalom: panaszlevél, kritika 

megfogalmazása 

 

 
- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

- összefüggően, érthetően és nagyrészt 

folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult 

nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

- összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket az 

ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben. 

 

5. Public Matters, Entertainment 
 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: relevant members 

of the public sector and civil service, tourists 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak megismerése: free time 

activities, hobbies, arts and cultural events, 

concerts, sports, books, apps, media, computer 

games 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol 

nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 

céljára 

 
 

- összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy 

digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

- megérti és értelmezi az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

- egyre szélesebb körű témákban, nyelvi 

kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, 

felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

- információt vagy véleményt közlő és kérő, 
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Vizuális kultúra: kiállítások 

Magyar nyelv és irdalom: vitakészség fejlesztése 

Testnevelés: táncok, népi játékok, a sport és 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene:  klasszikus zene, egyházi énekek 

 

összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

- nyelvtanulási céljai érdekében él a valós 

nyelvhasználati lehetőségekkel 

 

6. English and Language Learning 

 
- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, 

autonomous learning 

- A magyar- és angol nyelv eredetéhez, különböző 

dialektusokhoz kapcsolódó szókincs ismerete 

- Az adott szókincs szinonímatárának ismerete 

- A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés 

használata  

 

 

Magyar nyelv és irodalom: a nyelv fejlődése, 

családfák 

 

Hittan: kulturált kifejezésmódok, illemtan 

 

 
- egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, 

vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

- körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a 

megfelelő szót nem ismeri;  

- ismert témákban a szövegösszefüggés alapján 

kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is 

tartalmazó mondat jelentését; 

- félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha 

beszédpartnere jelzi a problémát;  

- a kommunikáció megszakadása esetén más 

stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

- a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult 

nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat 

fejez ki; 

- kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot 

szóban, kooperatív munkaformákban; 

- törekszik releváns digitális tartalmak 

használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének 

továbbfejlesztése céljából; 

- használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

- összekapcsolja a mondatokat megfelelő 

kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő 

eseményeket is elbeszél; 

- a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy 

digitális segédeszközt, szótárt használ. 

7. Intercultural Topics 

 
- Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: 

customs and traditions in the different countries 

- Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek 

 
- ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és 

különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és 

meggyőződései között; 

- felismeri a legfőbb hasonlóságokat és 
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ismerete: people and culture, traditions, typical 

landmarks, national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions 

- A célnyelvi kultúrához kapcsolódó szókincs 

ismerete 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 

ünnepei 

Hittan: más népek hitvilága 

 

különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

- tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és 

kulturális sajátosságaiban; 

- a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi 

elemeket magabiztosan használja. 

 

8. Cross-curricular Topics and Activities 

 
- A tanult szavak, szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

- Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi 

tartalmakban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az olvasás 

fontossága a 21. században 

Testnevelés: a mindennapos testnevelés 

fontossága 

Történelem: történelmi események modellezése 

szerepjátékkal 

Ének-zene: a tánc és a zene szerepe 

Vizuális Kultúra: a filmek világa 

 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

- kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének 

megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

- használ célnyelvi elemeket más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból 

 

 

                                             

9. Current Topics 

 
- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 

- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol 

nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

Közösségi nevelés: hírműsorok, aktuális 

események, riportok 

 

Digitális Kultúra: TV-interjú készítése 

 

 

- használja a célnyelvet életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 

       - megérti a célnyelvi, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét 
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Magyar nyelv és irodalom: szalagcímek; 

újságcikkek stílusa 

10. Science and Technology; Communication 

 
- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: using technology 

in everyday life, using technology for studying or 

for work 

-   A meglevő szókincs bővítése 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: the Internet, social 

networks 

 

Digitális Kultúra: a világ Internet nélkül, a 

kommunikáció fajtái, fejlődése; a virtuális 

valóság 

Természettudományok: találmányok 

Közösségi nevelés: Technikai újdonságok 

mindennapjainkban 

Hittan: az innovatív eszközök felelősségteljes 

használata 

 

 

- összefüggően, érthetően és nagyrészt 

folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult 

nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

- összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

- értelmezi a számára ismerős, elvontabb 

tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

- megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben. 

 

11. Gaining and Sharing Knowledge 
 

- A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű 

információ megszerzése 

- Információ megosztása angol nyelven 

 

 

Digitális Kultúra: weboldal/ prezentáció / 

hangfelvétel/ videófelvétel készítése 

 

Természettudományok, történelem, magyar 

nyelv és irodalom: magazin készítése a tanulók 

írásaiból (történetek, versek, kutatási 

eredmények, beszámolók stb.) 

 

- szóban átad nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

- környezetének kulturális értékeit célnyelven 

közvetíti; 

- írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

- összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít 

nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

- nyelvtanulási céljai érdekében használja a 

tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

- nyelvtanulási céljai érdekében él a valós 

nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2.2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és az Interneten, rövid 

interjúk, reklámok, dalok, videók. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2.2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán 

módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az 

érdeklődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb 

kommunikációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel 

történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

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

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

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

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 

utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2.2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő 

pontossággal.  
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A fejlesztés tartalma 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, 

rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2.2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

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 

A2.2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek 

létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, 

szolgáltatóknak, tanároknak).  

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

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

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

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

rövid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

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

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 

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

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid 

leírások; jegyzetek, versek; rapek; blogok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
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A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 mínusz. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az 

számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 

véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs 

helyzethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 

közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi 

pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az 

általános vagy részinformációkat.  

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 

kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 

 

Kommunikációs eszközök 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  
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Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this 

evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 
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Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

boyfriend 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, 

érdektelenség 

Are you interested in sports? I am interested in 

gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

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

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

terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns 

today? 

I’m planning to do so.  
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4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

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

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd 

strukturálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

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

then… 
 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

Fogalomkörök és a nyelvi kifejező eszközök 

 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Continuous 

 

  Presen Perfect Simple 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  
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  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 
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 dedukció, 

következtetés 

must  

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Értékelési rendszer:  

 
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

Értékelési szempontok: az egyes készségeket és a nyelvhelyességet a tanév során 

folyamatosan értékeljük ill. év végén átfogóan, minden területet érintve integráltan mérjük fel. 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés  

– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– alternatív értékelési módok 
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11. évfolyam 

 

 

Óraszám: 144 óra/év 

  4 óra/ hét 

 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. 
Personal Topics (family relations, lifestyle, people and 

society) 
10 

2. Environment and Nature 10 

3. Holidays,Ttravelling, Tourism 10 

4.  Public Matters; Entertainment 10 

5. English and Language Learning 10 

6. Intercultural Topics 10 

7. Cross-curricular Topics and Activities 10 

       8. Current Topics 10 

      9.  Science and Technology; Communication 10 

      10.  Gaining and Sharing Knowledge 10 

      11. People and Society 10 

      12. Financial Matters 10 

      13. Career and Employment 10 

      14. Final Exam Preparation 14 

 

Témakör, ismeretek és kapcsolódási pontok Tanulási eredmények 

1. Personal Topics (family relations, lifestyle, 

people and society) 

 
- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the 

family, love and marriage, friends, famous 

people, role models, healthcare personnel 

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

 

- beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, 

akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével; 

- a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és 
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and family celebrations, sports, sports events, 

illnesses 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 

habits, healthy eating, eating in different places 

(home, canteeen, restaurants) keeping fit, going 

to the doctor’s, household duties, doing chores, 

doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites  

 

 

 

Közösségi nevelés: társas kapcsolatok, a 

családtagok családban betöltött szerepe, 

feladatai; felnőtté válás; családi ünnepek; orvosi 

ellátás igénybevétele 

 

Hittan: generációk kapcsolata; tinédzserek helye 

a családban 

 

Magyar nyelv és irodalom, történelem: híres 

személyiségek, mint példaképek 

 

 

számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

- megérti és értelmezi az összetettebb, a 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget; 

értelmezi az összefüggéseket; 

- megért szokványos tempóban folyó autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

- megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, 

összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

- társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, 

törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes 

tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

- érzelmeit és véleményét szóban, változatos 

nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

- érzelmeit és véleményét írásban, változatos 

nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

2. Environment and Nature 

 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical 

places, continents, space, the Earth 

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns,  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: nature protection, 

animal protection, keeping pets, saving natural 

resources, volunteering 

 

Közösségi nevelés: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, 

újrahasznosítás 

Természettudomány: élőhely, életközösség, 

 

 

- beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató 

környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével; 

- a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában 

számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

- megérti, értelmezi és összefoglalja az 

összetettebb, a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

- megért szokványos tempóban folyó, 

környezettel kapcsolatos autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 
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védett természeti érték, nemzeti parkok; 

környezetszennyezés 

 

Hittan: felelősségünk a környezetvédelemben 

 

- megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, 

összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

- társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, 

törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti 

tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

- szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és 

mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

- beszéd- és írásprodukcióját tudatosan 

megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

- környezeti témákban a kommunikációs 

helyzetek széles körében hatékonyan ad át 

és cserél információt; 

- érzelmeit, véleményét változatos nyelvi 

eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

3. Holidays, Travelling, Tourism 

 
- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of 

interests, public service offices 

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: monuments, exhibits, travel 

documents, means of transport, objects used 

while travelling, forms, brochures 

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

Földrajz: a lakóhely nevezetességei, értékei 

 

Művészetek: a saját és más országok kultúrája, 

hasonlóságok és különbségek 

 

Közösségi nevelés: szállásfoglalás 

 

 

 
- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

- véleményét szóban változatos nyelvi 

eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

- véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat 

4. Public Matters, Entertainment 
 

 

 



40 

 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, 

national and international attractions/sights, city 

life/country life  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: entrance tickets, forms, 

brochures  

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak alkalmazása: free time 

activities, hobbies, arts and cultural events, 

concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol 

nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

Vizuális kultúra: kiállítások; egy híres művész 

munkásságának bemutatása 

Közösségi nevelés: kulturális események 

lakóhelyünkön 

Magyar nyelv és irodalom: az e-könyvek 

előnyei és hátrányai  

Ének-zene: klasszikus zene, egyházi énekek 

 

- beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató 

közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, 

az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes 

és világos jellemzésével; 

- a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

- a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

- megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek 

lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

- megért szokványos tempóban folyó, 

környezettel kapcsolatos autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

- megérti és értelmezi a legtöbb televíziós 

hírműsort; 

5. English and Language Learning 

 
- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, 

autonomous learning 

- A magyar- és angol nyelv eredetéhez, különböző 

dialektusokhoz kapcsolódó szókincs ismerete 

- Az adott szókincs szinonímatárának ismerete 

- A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés 

használata az ismert nyelvi elemekben 

- A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

- Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos 

és hatékony alkalmazása. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: a nyelv fejlődése, 

családfák; egy kétnyelvű novella elolvasása, a 

 

 

- tudatosan használja a nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

- hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre 

hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

- céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

- használ önértékelési módokat nyelvtudása 

felmérésére; 

- használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

- társaival a kooperatív munkaformákban és a 

projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

- kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot 

szóban, kooperatív munkaformákban; 

- törekszik releváns digitális tartalmak 
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fordítás értékelése; dialektusok 

 

 

Hittan: kulturált kifejezésmódok, kulturális 

különbségek tisztelete, illemtan 

 

használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének 

továbbfejlesztése céljából; 

- a legfontosabb jelenkori témákban a 

szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat 

jelentését; 

- a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult 

nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően 

fejezi ki; 

- a szövegek létrehozásához hatékonyan használ 

nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

- digitális eszközökön és csatornákon keresztül is 

folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök 

segítségével; 

6. Intercultural Topics 
 

- Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: 

customs and traditions 

- Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, traditions, typical 

landmarks, national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions, arts, history, 

literature 

- A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi 

elemek alkalmazása 

- Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 

Történelem:Magyarország és Anglia történelme 

 

Magyar nyelv és irodalom: egyéb nyelvek az 

Egyesült Királyságban 

Hittan: a hagyományok és a különböző kultúrák 

megőrzésének fontossága 

 

 

- alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett 

ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

- ismeri a célnyelvi országok történelmének és 

jelenének legfontosabb vonásait; 

- interkulturális ismeretei segítségével társasági 

szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

- megfogalmaz főbb hasonlóságokat és 

különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

- alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett 

ismereteit informális kommunikációjában; 

- szociokulturális ismeretei (például célnyelvi 

társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági 

szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson; 
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7. Cross-curricular Topics and Activities 

 
- A tanult szavak, szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

- Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi 

tartalmakban. 

 

Bármely tantárgy: a továbbtanuláshoz szükséges 

tantárgyak bemutatása; humán- és reálműveltség 

 

 

 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

- ismer más tantárgyi tartalmakat, 

részinformációkat célnyelven; 

-    használ célnyelvi elemeket más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

8. Current Topics 

 
- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 

- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol 

nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

Közösségi nevelés: hírműsorok, aktuális 

események, riportok 

 

Digitális Kultúra: célnyelvi sajtótermékek 

felkutatása; angol újságcikkek stílusa; aktuális 

közéleti hírek követése  

 

Magyar nyelv és irodalom: újságcikkek stílusa; 

olvasott cikk tartalmának ismertetése 

 

 

- használja a célnyelvet aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

- felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és 

nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  
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9. Science and Technology; Communication 

 
- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people 

working for scientific and technological 

development  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: basic objects used by 

everyday people/scientists/IT professionals, 

(parts of) IT gadgets  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: using technology 

in everyday life, using technology for studying or 

for work, major innovations 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: the Internet, 

dangers of the Internet, social networks, 

research, inventions 

 

Digitális Kultúra: a világ Internet nélkül, a 

kommunikáció fajtái, fejlődése; a virtuális 

valóság, okostelefonok 

Természettudományok: találmányok; a jövő 

tecnhikái 

Közösségi nevelés: Technikai újdonságok 

mindennapjainkban 

Hittan: az innovatív eszközök felelősségteljes 

használata 

 

 

- összefüggően, világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető 

témákban; 

- összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus hangzó szövegekben; 

 

10. Gaining and Sharing Knowledge 
 

- Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ 

megszerzése 

- Akár elvontabb információ megosztása angol 

nyelven 

- Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása 

ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

 

Digitális Kultúra: weboldal/ prezentáció / 

hangfelvétel/ videófelvétel készítése 

 

 

- összetettebb információkat ad át és cserél; 

- összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel 

segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

- szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

- környezetének kulturális értékeit célnyelven 

közvetíti; 

- összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid 



44 

 

Természettudományok, történelem, magyar 

nyelv és irodalom: magazin készítése a tanulók 

írásaiból (történetek, versek, kutatási 

eredmények, beszámolók stb.); idegen nyelvű 

szócikk, blog írása 

olvasott vagy hallott szövegeket; 

- írott szöveget igénylő projektmunkát készít 

olvasóközönségnek; 

- írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

11. People and Society 

 
- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society 

(teenagers, adults, the elderly), the public, 

authorities, people working in services    

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: objects used in everyday 

life, fashion and clothes items  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and 

international events and holidays  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: shopping, using 

public services, everyday tasks and chores, 

taking part in the life of a community, 

volunteering, community service 

- A témakörre jellemző problémák megnevezése 

célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

 

Történelem; állampolgári ismeretek: különböző 

társadalmi berendezkedések a történelem 

folyamán 

 

Közösségi nevelés: hagyományos és jelenlegi 

női és férfi szerepek; társadalmi munka és 

szerepvállalás 

 

Hittan: Isten, mint a Férfi és Nő teremtője 

 

- összefüggően, világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó 

érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

- összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus hangzó szövegekben; 

 

12. Financial Matters 

 
- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

 

- összefüggően, világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz tartozó és az 

idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 
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- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: money, currencies, bank 

forms, advertisements, commercials  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: saving, spending 

and wasting money, banking, online shopping, 

exchanging currencies 

Hittan: a pénz, mint eszköz az örök élet felé 

vezető úton 

Közösségi nevelés: a pénz tudatos felhasználása 

Történelem: a pénz kialakulása, története 

- összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 

13. Career and Employment 
 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: workplaces, offices  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: objects used in different 

jobs 

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

Közösségi nevelés; állampolgári ismeretek: 

részvétel állásbörzén, állásinterjún; 

álláshirdetések böngészése; munkaköri leírás 

értelmezése 

 

- összefüggően, világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és 

az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

- összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

 

14. Final Exam Preparation 
 

- Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok 

megoldása 

- A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és 

egyéni szempontokból történő átgondolása 

- A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

- Az emelt szintű érettségire készülők differenciált 

segítése.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

 

- a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján 

kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

- alkalmazza a formális és informális 

regiszterhez köthető sajátosságokat; 

- a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit 

követi; 

- megold változatos írásbeli feladatokat 

szövegszinten; 

- összefüggő szövegeket ír önállóan, akár 

elvontabb témákban; 

- megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is 

tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
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— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán 

felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga 

témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű 

érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

- megérti a hangzó szövegben megjelenő 

összetettebb részinformációkat; 

- megérti és értelmezi az írott szövegben 

megjelenő összetettebb részinformációkat; 

- informális és életkorának megfelelő formális 

írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

- aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz 

részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

- véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet 

a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 
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A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

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

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, 

interjúk, dalok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

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

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja 

bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, 

iskoláját stb. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges 

részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

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

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

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

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

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

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

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek. 
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Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és 

befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

 

A fejlesztés tartalma 

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

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

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

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

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

tanároknak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű 

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

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók.  

 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 
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Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this 

evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 
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Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

boyfriend 
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3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, 

érdektelenség 

Are you interested in sports? I am interested in 

gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

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

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

terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns 

today? 

I’m planning to do so.  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 
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Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 
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Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

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

then… 
 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Present Perfect Simple 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns; 

belong to 
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Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

 dedukció, 

következtetés 

must  
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Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

Szövegösszetart

ó eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  
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Értékelési rendszer:  

 
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

Értékelési szempontok: az egyes készségeket és a nyelvhelyességet a tanév során 

folyamatosan értékeljük ill. év végén átfogóan, minden területet érintve integráltan mérjük fel. 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés  

– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– alternatív értékelési módok 
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12. évfolyam 

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

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

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

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

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

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

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

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

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

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

döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 A 12. évfolyamon az eddig tanultak elmélyítése, begyakorlása történik. 

 

 

Óraszám: 150 óra/év 

5 óra/ hét 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. 
Personal Topics (family relations, lifestyle, people and 

society) 
10 

2. Environment and Nature 10 

3. Holidays, Travelling, Tourism 10 

4.  Public Matters; Entertainment 10 

5. English and Language Learning 10 

6. Intercultural Topics 10 

7. Cross-curricular Topics and Activities 10 

       8. Current Topics 10 

      9.  Science and Technology; Communication 10 

      10.  Gaining and Sharing Knowledge 10 

      11. People and Society 10 

      12. Financial Matters 10 

      13. Career and Employment 10 
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      14. Final Exam Preparation 20 

 

Témakör, ismeretek és kapcsolódási pontok Tanulási eredmények 

1. Personal Topics (family relations, lifestyle, 

people and society) 

 
- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare 

facilities, places to spend freetime 

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 

furnishings, appliances, basic objects used for 

treating illnesses and keeping fit, clothes and 

accessories  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life 

stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional 

treatments, home remedies), positive and 

negative characteristics, personal success and 

failure, future plans 

Közösségi nevelés: A nők szerepének változása a 

történelem folyamán; a nők szerepe ma 

 

Hittan: generációk kapcsolata; tinédzserek helye 

a családban 

 

Magyar nyelv és irodalom, történelem: a 

családok szerepe a különböző társadalmakban; 

Magyarország 100 évvel ezelőtt 

 

- érzelmeit és véleményét szóban, változatos 

nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

- érzelmeit és véleményét írásban, változatos 

nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

- a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát 

életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

- mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős 

helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

- digitális eszközökön és csatornákon keresztül is 

alkot szöveget szóban és írásban; 

- szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és 

mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

- beszéd- és írásprodukcióját tudatosan 

megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

- szóban és írásban, valós nyelvi interakciók 

során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a személyes 

tématartományban és az idetartozó érettségi 

témákban. 

 

2. Environment and Nature 

 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: nature protection, 

animal protection, keeping pets, saving natural 

resources, volunteering 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, 

sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

- Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

 

 

- érzelmeit, véleményét változatos nyelvi 

eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

- érzelmeit, véleményét változatos nyelvi 

eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

- digitális eszközökön és csatornákon keresztül is 

megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

- szóban és írásban, valós nyelvi interakciók 

során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 
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átadása 

- A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel 

folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

Közösségi nevelés: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz- és energiatakarékosság, 

újrahasznosítás. 

 

Állampolgári ismeretek: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, nemzeti parkok; 

környezetszennyezés 

 

Hittan: felelősségünk a környezetvédelemben 

 

szókinccsel, a természeteshez közelítő 

szinten vesz részt a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi 

témákban; 

- összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

- megérti, értelmezi és összefoglalja az 

összetettebb, a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

- értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben 

megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket az 

ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

- véleményét szóban, változatos nyelvi 

eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

3. Holidays, Travelling, Tourism 

 
- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided 

tours  

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural 

differences, effect of tourism on people and 

economy, new areas in tourism: wellness, 

language learning 

- A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz 

tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

- A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel 

folytatott interakció a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományban. 

Földrajz: az utazás hatása gazdaságra, 

társadalomra 

 

 
 

- összefüggően, világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományhoz tartozó és az 

idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

- összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 
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Állampolgári ismeretek: A turizmus negatív és 

pozitív hatásai  

4. Public Matters, Entertainment 
 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, 

national and international attractions/sights, city 

life/country life  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: entrance tickets, forms, 

brochures  

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmak alkalmazása: free time 

activities, hobbies, arts and cultural events, 

concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol 

nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

Vizuális kultúra: kiállítások; egy híres művész 

munkásságának bemutatása 

Közösségi nevelés: kulturális események 

lakóhelyünkön 

Magyar nyelv és irodalom: az e-könyvek 

előnyei és hátrányai  

Ének-zene: klasszikus zene, egyházi énekek 

 

 

 

- beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató 

közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, 

az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes 

és világos jellemzésével; 

- a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

- a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a 

hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

- megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek 

lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

- megért szokványos tempóban folyó, 

környezettel kapcsolatos autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

- megérti és értelmezi a legtöbb televíziós 

hírműsort; 

5. English and Language Learning 

 
- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, 

autonomous learning 

- A magyar- és angol nyelv eredetéhez, különböző 

dialektusokhoz kapcsolódó szókincs ismerete 

- Az adott szókincs szinonímatárának ismerete 

- A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés 

használata az ismert nyelvi elemekben 

- A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

- Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos 

 

 

- alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, 

természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

- digitális eszközöket és felületeket is 

magabiztosan használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

- megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes 

elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

- hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási 

és nyelvhasználati stratégiákat; 

- elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő 

irodalmi szövegeket;  
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és hatékony alkalmazása. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: a nyelv fejlődése, 

családfák; egy kétnyelvű novella elolvasása, a 

fordítás értékelése; dialektusok 

 

 

Hittan: kulturált kifejezésmódok, kulturális 

különbségek tisztelete, illemtan 

 

- egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig 

tartó célokat tűz ki magának; 

- céljai eléréséhez megtalálja és használja a 

megfelelő eszközöket, módokat; 

- nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése 

szolgálatába állítja; 

- hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

- nyelvtanulási céljai érdekében használja a 

tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket; 

 

6. Intercultural Topics 
 

- Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: 

customs and traditions 

- Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek 

ismerete: people and culture, traditions, typical 

landmarks, national sports, cuisine, local 

language, tourist attractions, arts, history, 

literature 

- Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek 

ismerete 

- Célnyelvi országok alapvető érintkezési 

szabályainak ismerete és alkalmazása  

- Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, 

személyeinek, folyamatainak ismerete célnyelven  

 

Történelem:A magyar és angol történelem 

kapcsolódási pontjai 

 

Közösségi nevelés: egy célnyelvi ország 

gasztronómiája 

Magyar nyelv és irodalom: egyéb nyelvek az 

Egyesült Királyságban 

 

 

- alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett 

ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

- ismeri a célnyelvi országok történelmének és 

jelenének legfontosabb vonásait; 

- interkulturális ismeretei segítségével társasági 

szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

- megfogalmaz főbb hasonlóságokat és 

különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

- alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett 

ismereteit informális kommunikációjában; 

- szociokulturális ismeretei (például célnyelvi 

társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági 

szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson; 

7. Cross-curricular Topics and Activities 

 
- A tanult szavak, szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

- Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi 

tartalmakban. 

 

Bármely tantárgy: a továbbtanuláshoz szükséges 

 

 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 
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tantárgyak bemutatása; humán- és reálműveltség 

 

felkészülést követően; 

- ismer más tantárgyi tartalmakat, 

részinformációkat célnyelven; 

- használ célnyelvi elemeket más tudásterületen 

megcélzott tartalmakból. 

8. Current Topics 

 
- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és 

nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven 

- Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol 

nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, 

szórakozásra. 

Közösségi nevelés: hírműsorok, aktuális 

események, riportok 

 

Digitális Kultúra: célnyelvi sajtótermékek 

felkutatása; angol újságcikkek stílusa; aktuális 

közéleti hírek követése  

 

Magyar nyelv és irodalom: újságcikkek stílusa; 

olvasott cikk tartalmának ismertetése 

 

 

- használja a célnyelvet aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

- felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és 

nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

 

9. Science and Technology; Communication 

 
- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people 

working for scientific and technological 

development  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: basic objects used by 

everyday people/scientists/IT professionals, 

(parts of) IT gadgets  

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: using technology 

in everyday life, using technology for studying or 

for work, major innovations 

 

 

- összefüggően, világosan és nagyrészt 

folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető 

témákban; 

- összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli 

prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül 

szabadon választott témában, IKT-

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

- papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 

projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 
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- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: the Internet, 

dangers of the Internet, social networks, 

research, inventions 

 

Digitális Kultúra: a világ Internet nélkül, a 

kommunikáció fajtái, fejlődése; a virtuális 

valóság, okostelefonok 

Természettudományok: találmányok; a jövő 

tecnhikái 

Közösségi nevelés: Technikai újdonságok 

mindennapjainkban 

Hittan: az innovatív eszközök felelősségteljes 

használata 

akár autentikus hangzó szövegekben; 

 

10. Gaining and Sharing Knowledge 
 

- Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ 

megszerzése 

- Akár elvontabb információ megosztása angol 

nyelven 

- Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása 

ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

 

Digitális Kultúra: weboldal/ prezentáció / 

hangfelvétel/ videófelvétel készítése 

 

Természettudományok, történelem, magyar 

nyelv és irodalom: magazin készítése a tanulók 

írásaiból (történetek, versek, kutatási 

eredmények, beszámolók stb.); idegen nyelvű 

szócikk, blog írása 

 

- összetettebb információkat ad át és cserél; 

- összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel 

segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

- egyénileg vagy kooperáció során létrehozott 

projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 

- szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő 

célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

- környezetének kulturális értékeit célnyelven 

közvetíti; 

- összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid 

olvasott vagy hallott szövegeket; 

- írott szöveget igénylő projektmunkát készít 

olvasóközönségnek; 

- írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

11. People and Society 

 
- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: shopping, using 

public services, everyday tasks and chores, 

taking part in the life of a community, 

volunteering, community service 

- A témakörre jellemző problémák megnevezése 

célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

 

 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus hangzó szövegekben; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

- véleményét írásban megfogalmazza és arról 
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szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 

tolerance, friendships, relationships, appearance 

and personality, differences between individuals, 

relationship between generations, crime and 

punishment 

 

Történelem; állampolgári ismeretek: társadalm 

különbségek 

Közösségi nevelés: hagyományos és jelenlegi 

női és férfi szerepek; társadalmi szerepvállalás 

 

Hittan: az előítéletek 

interakciót folytat; 

- véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult 

nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

12. Financial Matters 

 
- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: money, currencies, bank 

forms, advertisements, commercials  

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: saving, spending 

and wasting money, banking, online shopping, 

exchanging currencies 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

- A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

- A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel 

folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 

tématartományban. 

 

Hittan: a pénz, mint eszköz az örök élet felé 

vezető úton 

Állampolgári ismeretek: banki ügyintézés, 

számlanyitás, pénzváltás; hitelek, állami 

támogatás; a tőzsde világa 

Történelem: a pénz kialakulása, története 

 

 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus hangzó szövegekben; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

- véleményét írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

- véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult 

nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

 

13. Career and Employment 
 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: planning, lifelong 

learning, applying for a job 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part-time jobs, 

 

 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus hangzó szövegekben; 

- megérti és értelmezi az összefüggéseket és a 

részleteket a karrier és munkavállalás 
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unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

- A karrier és munkavállalás tématartományhoz 

tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

- A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel 

folytatott interakció a karrier és munkavállalás 

tématartományban. 

Közösségi nevelés; állampolgári ismeretek: 

részvétel állásbörzén, állásinterjún; 

álláshirdetések böngészése; munkaköri leírás 

értelmezése 

Magyar nyelv és irodalom: önéletrajz írása 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

- véleményét írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

- véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult 

nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

14. Final Exam Preparation 
 

- Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok 

megoldása 

- A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és 

egyéni szempontokból történő átgondolása 

- A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

- Az emelt szintű érettségire készülők differenciált 

segítése.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán 

felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga 

témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű 

érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

 

- a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján 

kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

- alkalmazza a formális és informális 

regiszterhez köthető sajátosságokat; 

- a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit 

követi; 

- megold változatos írásbeli feladatokat 

szövegszinten; 

- összefüggő szövegeket ír önállóan, akár 

elvontabb témákban; 

- megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is 

tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

- megérti a hangzó szövegben megjelenő 

összetettebb részinformációkat; 

- megérti és értelmezi az írott szövegben 

megjelenő összetettebb részinformációkat; 

- informális és életkorának megfelelő formális 

írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

- aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz 

részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

- véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

- véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a 

számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy 

az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése.  

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

az események közvetítik.  

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

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, 

dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és 

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet 

legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 

történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

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

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

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

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

reklamáció. 

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

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

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

bevonása, beszélgetés lezárása. 

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

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

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

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja 

bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, 

iskoláját stb. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

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

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

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

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges 

részinformációk kiszűrése. 
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A fejlesztés tartalma 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és 

befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

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

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

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

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

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

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

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

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
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Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű 

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

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, 

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

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

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

12. évfolyam 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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Kommunikációs eszközök 
 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this 

evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 
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Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

 

Hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully,  

Yours sincerely 

Együttérzés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… 

What a shame! 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Were you surprised to hear the 

news? 

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

I could hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

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

boyfriend 



74 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, 

érdektelenség 

Are you interested in sports? I am interested in 

gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  

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

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

Must things really be black and white? 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

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

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

bad/terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns 

today? 

I’m planning to do so.  

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 

It won’t happen again, I 

promise.  

Mind your own business. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 
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Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea / clue. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose 

they can come any earlier. I suppose 

he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

Well, simply because she’d 

like to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on 

the right. 

Emlékezés, nem 

emlékezés 

Do you remember where you left it? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I 

put my handbag. 

I don’t remember saying 

that. 

I have forgotten to lock the 

door. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

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

Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

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

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 
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Reklamálás It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? Sorry, 

I couldn’t catch it. 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

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

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in all... 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 
 Helyesbítés No, nowadays it is not the 

case. 
 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 

The only problem here is, 

… 
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Fogalomkörök és nyelvi kifejező eszközök 

 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  used to  

 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Past Progressive Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns; 

belong to 

 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 
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 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just; 

How long..? 

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

and long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

enough, too, quite 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to; manage to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

 dedukció, 

következtetés 

must  

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

 ok, okozat Clauses of reason 
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 cél Clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

Relative pronouns 

one/ones/sustitute do 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and 

requests 

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  
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Értékelési rendszer:  

 
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

Értékelési szempontok: az egyes készségeket és a nyelvhelyességet a tanév során 

folyamatosan értékeljük, ill. év végén átfogóan, minden területet érintve integráltan mérjük 

fel. 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés  

– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

– alternatív értékelési módok 

 

 

 A 12. évfolyam kötelező kimeneti szintje: B1 

A tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek. 


