
 

 

ELSŐ IDEGEN NYELV 
ANGOL NYELV 

 
Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 
(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 
A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 
vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint 
a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is 
szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan fejlesztjük.  

A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 
a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést 
átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, 
rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg 
autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 
maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 
válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami 
komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási 
folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a 
projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 
fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  



 

 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára 
kötelező minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal 
szemben támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi 
jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a 
nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös 
európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az 
ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra 
minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők. 
 
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 
határozza meg.  
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Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a 
nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, 
az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és 
kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében 
értelmezve kerültek be a kerettantervbe. 

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

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

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

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 



 

 

különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 
helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való 
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal 
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert 
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

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

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

 
9–10. évfolyam 

 
Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia 
és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a 
tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is 
szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és 
tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában 
megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és 
nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során 
valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, 
amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai pályafutás során az 
eligazodásban és a boldogulásban. 

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

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



 

 

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

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

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

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

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



 

 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

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

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 



 

 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

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

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 
kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 
szövegekben. 
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 
írt érvelő szövegekben. 
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 



 

 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés során. 
A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 
kikövetkeztetése. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 
szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, 
különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  
Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, 
szolgáltatóknak, tanároknak).  
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 
Életrajz írása. 
Lényegre koncentráló leírás készítése. 
Tényszerű információk összefoglalása. 
Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 
készítése. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 



 

 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-
mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 
szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 
rövid jelent, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 
nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, 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; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 
11–12. évfolyam 

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

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

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 
érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 
használatára. 

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



 

 

 
 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

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

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 



 

 

Előzetes tudás 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

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



 

 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztési tartalma 

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

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 



 

 

Előzetes tudás 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

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

 
 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

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



 

 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 
ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak. 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 
való rákérdezés, 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. 
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 tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 
Az informatika képzésen heti 3 órában van angol nyelv. 
A tantárgy órakerete 

Évfolyam 
Heti 

órakere
t 

Évi 
órakeret 

Kerettantervi 
órakeret 

Helyi tervezésű 
órakeret 

Emelt szintű 
érettségi 

felkészítés 
heti 

órakerete 

Emelt szintű 
érettségi 

felkészítés 
éves 

órakerete 
IS: 9. 3 108 98 10 0 0 
IS: 10. 3 108 98 10 0 0 
IS: 11. 3 108 98 10 2 72 
IS: 12. 3 93 84 9 2 62 

 
A helyi tanterv a MM Publications Kiadó ajánlása alapján készült, melynek témái 
megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival.  
 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 
 

9. évfolyam:  
Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 
Helyi többlet- 
óraszám (±) 

Témakör 
összidőkerete 

1. Személyes vonatkozások 12 1 13 
2. Napirend 13 2 15 
3. Változások az életünkben 11 0 11 

4. Egészséges életmód 13 2 15 
5. Múltbeli cselekvések, történések 12 1 13 
6. Események 13 1 14 
7. Ember és társadalom 11 1 12 
8. Kaland 13 2 15 
Évfolyam összesen 98 10 108 

 
10. évfolyam:  
Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 
Helyi többlet- 
óraszám (±) 

Témakör 
összidőkerete 

1. Ember és társadalom 12 1 13 
2. Személyes élmények, tapasztalatok 13 1 14 
3. Utazás, turizmus 11 1 12 
4. Tudomány és technika 13 2 15 
5. Életmód 12 1 13 
6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 13 2 15 

7. Munka világa 11 1 12 
8. Kultúrák 13 1 14 
Évfolyam összesen 98 10 108 
 
11. évfolyam:  
Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 
Helyi többlet- 
óraszám (±) 

Témakör 
összidőkerete 

1. A bennünket körülvevő világ 12 1 13 



 

 

2. Hősök, hőstettek 13 1 14 
3. Munka és szabadidő 12 1 13 
4. Földünk, környezetünk 12 2 14 
5. Furcsa események, történések 12 1 13 
6. Utazás, turizmus 13 2 15 
7. Tudomány és technika 12 1 13 

8. Emberek, személyiségtípusok 12 1 13 
Évfolyam összesen 98 10 108 
 
12. évfolyam:  
Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 
Helyi többlet- 
óraszám (±) 

Témakör 
összidőkerete 

1. Személyes vonatkozások, család 9 1 10 
2. Ember és társadalom  9 1 10 
3. Környezetünk 10 1 11 
4. Iskola 10 1 11 

5. Munka világa 9 1 10 
6. Életmód  10 1 11 
7. Szabadidő, szórakozás  9 1 10 
8. Utazás, turizmus 9 1 10 
9. Tudomány és technika 9 1 10 
Évfolyam összesen 84 9 93 
 

9. évfolyam 
 

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

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. 
 
Javasolt tananyag: 
Traveller Elementary- H.Q.Mitchell; MMPublications 
 
 
Könnyített olvasmányok: 



 

 

H.Q.Mitchell; MMPublications 
The Mix-up 
Beauty and the Beast 
The Wizard of Oz 
White Fang 
Huck Finn 
20,000 Leagues Under the Sea 
The Magic Ring 
A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court 
The Railway Children 
Lisa in China 
 
Témakör Kapcsolódási pontok 
1.Személyes vonatkozások 
- bemutatkozás, bemutatás 
- személyes adatok közlése 
- színek 
- kedvenc tárgyak 
- foglalkozások és az azokhoz tartozó 
készségek 
- idő, időbeosztás 
- barátok 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 
tolerancia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal 
élők, szegények és gazdagok. 

2.Mindennapok 
- otthoni teendők 
- házimunka 
- munkaidő  
- szórakozás: film, zene 
- technika világa: mobiltelefon, számítógép, 
videó játékok 
- szabadidős tevékenységek 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 
popzene. 
 

3.Változások 
- család, családi viszonyok 
- házasság 
- ház, lakás: helységek, berendezési tárgyak 
- város és vidék 
- időjárás 
 

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

4.Egészséges életmód 
- ételek, italok 
- étkezés otthon, vendéglőben 
- zöldségek, gyümölcsök 
- egészséges étkezés 
- betegségek, gyógymódok 
- egészséges életmód: sportolás, fitness 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 
egészség, balesetek megelőzése, egészséges 
ételek. 

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

5.Múltbeli cselekvések, történések 
- kellemetlen élmény 

 



 

 

- iskola: tantárgyak, tanárok 
- emlékezetes nyaralás 
- híres emberek élete 
6.Események 
- fesztivál, koncert 
- zene 
- film világa 
- állatvédelem: tüntetés 
- ünnepek 

Ének-zene. 
 
Mozgókép és média. 
 
Magyar nyelv és irodalom: ünnepek, 
néphagyományok 

7.Ember és társadalom 
- öltözködés, divat 
- vásárlás 
- külső megjelenés, kinézet 
- város: közlekedés 
- közlekedési eszközök 
- város: nevezetességek, látnivalók 
- ismert filmszereplők 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 
vásárlás. 
 
 

8.Kaland 
- természeti képződmények 
- mindennapos problémák, balesetek 
- érdekes helyek, látnivalók 
- extrémsportok 
- veszélyek 

Földrajz: országok, domborzat 
 
Testnevelés 

 
Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 
 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- megismerni és megérteni a leggyakoribb szavakat és fordulatokat, ha közvetlen, 
személyes dolgokról van szó 

- rövid, világos, egyszerű szóbeli közlések lényegét megérteni 
- párbeszédek lényegét megérteni 
- párbeszédek konkrét információit megérteni (szereplők, helyszín, közlési szándékok) 
- párbeszédben szereplők egymáshoz való viszonyát felismerni 
- személyes információkat megérteni (név, cím, telefonszám, e-mail) 
- időt, időpontokat felismerni 
- személyekre vonatkozó információkat megérteni (tevékenységek, foglalkozás) 
- megérteni közvélemény-kutatást 
- egyszerű telefonbeszélgetéseket megérteni: hívó és a hívott fél azonosítása, hívás 

tárgya) 
- bejelentéseket, közleményeket megérteni (helyszínt beazonosítani, információkat 

kiszűrni) 
- egyszerű instrukciókat, útbaigazításokat megérteni (gyalogos vagy tömegközlekedés 

esetén) 
- ismert témákhoz kapcsolódó autentikus szövegeket megérteni (étkezés, szabadidő, 

napirend, iskola) 



 

 

- egyszerű történeteket aktívan követni, az események sorrendjét felismerni 
- alapvető stratégiákat alkalmazni: a hallott szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentésére következtetni, a várható információkat megkeresni 
- vizuális, képi elemeket felhasználni a jobb megértéshez 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 
- közlemények, bejelentések 
- párbeszédek (formális és informális stílusban) 
- monológok, rövid, összefüggő, autentikus beszéd 
- telefonbeszélgetés 
- instrukciók 
- közvélemény-kutatás 
- rádióműsor (show, talk-show) 
- dalok 
- rövid versek 

 
Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- kapcsolatokat létesíteni (üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása) 
- beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és befejezni 
- egyszerű, mindennapi információkat megszerezni 
- mindennapi gyakorlati kérdéseket megtárgyalni: meghívás, javaslattétel, programok 

megszervezése 
- a mindennapi életben előforduló feladatokat kivitelezni: vásárlás, útbaigazítás, szállás, 

étkezés, utazás 
- érzelmeit egyszerűen kifejezni (hangulat, állapot, köszönetnyilvánítás, tanácsadás, 

tanács kérése 
- véleményét kifejezni (tetszés, nemtetszés, egyetértés, egyet nem értés, stb.) 
- rákérdezni a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlést kérni a  

megértés hiányában. 
- a metakommunikációs és vizuális eszközöket használni a mondanivaló támogatására. 

 
Szövegfajták, szövegforrások: 

- szerepjátékok,  
- társasjátékok,  
- dramatizált jelenetek,  
- rövid társalgás,  
- véleménycsere,  
- információcsere,  
- tranzakciós és informális párbeszédek. 

 
Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 
Fejlesztési célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- egyszerű nyelvi elemek használatával rövid szöveget elmondani 



 

 

- bemutatkozni, bemutatni másokat 
- személyekről, tárgyakról leírást adni 
- egyszerű történetet elmesélni 
- lakóhelyét, szobáját bemutatni 
- képeket egyszerű szókinccsel leírni 
- két képet összehasonlítani (különbségeket felfedezni) 

 
Szövegfajták, szövegforrások: 

- rövid történetek, témakifejtés,  
- képleírás,  
- történet 
- élménybeszámoló,  
- véleménynyilvánítás,  
- bejelentés,  
- csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 
Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése 

 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- mindennapi szövegekben megérteni a lényeges információt 
- ismerős témákat tartalmazó szövegekben a konkrét információkat megtalálni 
- írott használati utasításokat, instrukciókat megérteni 
- a nyomtatott sajtótermékek (újság, magazin) egyszerűsített cikkeit megérteni (kvíz, 

interjú) 
- szórólapok, hirdetések, prospektusok, poszterek szövegét megérteni 
- a digitális szövegeket megérteni (blog, weboldal, e-mail) 
- rövid történeteket megérteni, a logikai és időrendi kapcsolatokat felismerni 
- olvasási stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat a szövegkörnyezetből 

kikövetkeztetni  
 
Szövegtípusok, szövegforrások: 

- újság (cikk) 
- magazin (cikk, interjú, kvíz) 
- szórólap 
- hirdetés 
- prospektus 
- poszter 
- baráti levél 
- e-mail 
- blog 
- weboldal 

 
Fejlesztési egység: íráskészség 

 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- egyszerű vázlatokat készíteni 
- formanyomtatványokat, kérdőíveket kitölteni 
- személyes jellegű információkról rövid, egyszerű mondatokat írni (név, képességek) 



 

 

- ismert témákról rövid szövegeket, bekezdéseket írni: napirend, munka, szabadidő, 
étkezési szokások 

- közvélemény-kutatás eredményeiről írni 
- írásban véleményt nyilvánítani: tetszés, nemtetszést kifejezni 
- baráti levélben, e-mailben hírt adni magáról, eseményekről beszámolni (szabadidő, 

szórakozás) 
- leírást készíteni a közvetlen környezetéről, lakóhelyéről, szobájáról 
- rövid bekezdésben tanácsot kérni és adni 
- elmesélni a nyaralását 
- rövid, egyszerű történetet alkotni 
- rövid életrajzot készíteni híres emberről 
- levélben meghívni és meghívásra reagálni (elfogadás, elutasítás) 
- leírást készíteni és összehasonlítani embereket külső és belső tulajdonságaik alapján 
- leírást készíteni helyekről, országokról 

 
Szövegfajták, szövegforrások: 

- hagyományos és elektronikus nyomtatványok,  
- poszter szövegek,  
- baráti levelek,  
- e-mailek vagy internes profilok,  
- üzenetek,  
- internetes bejegyzések,  
- instrukciók,  
- történetek, elbeszélések 
- dalszövegek 

 
Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 

- rövid választ igénylő feladatok 
- párosítás 
- mondat- vagy szöveg kiegészítés 
- feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 
- sorrend felállítása 
- igaz / hamis állítások 

 

Kommunikációs eszközök 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. Pardon? 
Köszönés How do you do?  

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how 
about you? 
Hi! 



 

 

Elköszönés 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 
reagálás 

Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
n’t mention it. 

Bemutatkozás, 
bemutatás 

My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce 
myself. 
May I/Can/ Let me introduce 
you to Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you. Nice to 
meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 
és arra reagálás 

How are you feeling today? 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 
better, thanks. Not very well, I 
am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 
jókívánságok és arra 
reagálás 

Happy Christmas/New 
year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 
 

Happy Christmas /New Year/ 
Birthday! 
Thank you. 
Thank you, the same to you. 
 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 
one eight. 

Hello, this is Mary Brown 
speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 
speaking 

 

Megszólítás személyes 
levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 
levélben 

Best wishes, 
Love (from), 

 

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…? 

That’s fine/nice/not bad. 
That was fine/good/ nice  



 

 

Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

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. 

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. 

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 A1 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 



 

 

Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  
 

When do you get up? I 
don’t drink milk. 

  Present Progressive 
 

Why is she crying? I’m not 
listening. I’m leaving. 
 

  Present Perfect 
Simple 

 

 Múltidejűség Past Simple 
 

And then she kissed me. 
Why didn’t you come 
yesterday? 
 

 Jövőidejűség Going to  
 

What are you going to do 
on Saturday? 
 

Birtoklás kifejezése  Present forms of 
have 

I have five friends at 
school. 
 

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

  Genitive ’s 
 

Kate’s brother 
Whose? 
 

Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatározás  

Prepositions, 
Prepositional 
Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on 
the right, in, on, under, 
opposite, next to, between, 
… 

Időbeli viszonyok    
 Gyakoriság How often? 

 
 

Always, often, sometimes, 
never, once/twice a week, 
every day. 

 Időpont When? 
What time? 
What’s the time? 
 

Now, 
Yesterday, last week, two 
years ago,  
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 
o’clock, on Monday 
It’s eight.  
It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 
viszonyok 

 Singulars and 
plurals 
Regular and 
irregular plurals 

Boys, girls, 
Children, people, men, 
women … 

  Cardinal numbers 
1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 



 

 

  Countable nouns 
 
Uncountable nouns 

How many CDs have you 
got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little 
money. 

Minőségi 
viszonyok 

 Adjectives / Adverbs 
of manner 

 

  Comparatives, 
Superlatives 
 

 

Modalitás  Can (ability) I can swim. 
  should (advice) You should take a 

painkiller. 
  can / could / may / 

will / would 
(request) 

 

  have to (obligation)  
Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 
Szövegösszetartó 
eszközök 

 Articles 
 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular 
noun  
Any +singular noun 
 
 
Nominative and 
Accusative of 
personal pronouns 
 
Demonstrative 
pronouns 
 
 
 
compounds of some 
/ any / no /every 

A, an, the 
 
There are some pencils in 
the bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any 
matchboxes. 
There’s some water in the 
vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
 
I, he, they… 
Me, him, them… 
 
This, that, these, those 
 

Reported Speech  commands / 
requests 

 

 
Értékelési rendszer:  
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire: a tanuló legyen képes az év végi 
kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 
feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
 
Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 



 

 

Az értékelés módjai: 
– önértékelés (Portfolio) 
– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 
– szóbeli értékelés; 
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 
– minősítő-szelektáló (szummatív)  
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

 
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. 

 
Javasolt tananyag: 
Traveller Pre-Intermediate - H.Q.Mitchell; MMPublications 
 
Könnyített olvasmányok: 
H.Q.Mitchell; MMPublications 
Save the Forest 
In the Year of the Dragon 
The Canterville Ghost 
The Mysterious Island 
Treasure Island 
Oliver Twist 
Kidnapped 
Swiss Family Robinson 
 
Témakör Kapcsolódási pontok 
1.Ember és társadalom 
- emberek külső és belső jellemzése 
- baráti kör 
- a tizenévesek világa: kapcsolat a 
kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres 
emberek) 
- kapcsolattartás 
 

Etika: társas kapcsolatok 
 
Etika: generációk kapcsolata 

2.Személyes élmények, tapasztalatok 
- kalandok, utazás, túra 
- felfedezés, személyes élmény 
- más kultúra megismerése 
- hihetetlen történetek 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 
ismeretek, baleset-megelőzés 

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

3.Utazás, turizmus 
- közlekedési eszközök 
- veszélyes helyzetek 

Földrajz: más népek kultúrái 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 



 

 

- szállástípusok 
- természeti jelenségek, képződmények 
- idegen országok, népek kultúrájának 
megismerése 
- városi és vidéki élet 
 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 
fenntarthatóság, környezettudatosság a 
közlekedésben. 

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

4.Tudomány és technika 
- a technika fejlődése 
- a technikai eszközök szerepe a mindennapi 
életben 
- találmányok 
- felfedezések 
- számítógép, Internet 

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

5.Életmód 
- egészségmegőrzés 
- betegségek 
- veszélyek 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 
egészség, balesetek megelőzése, egészséges 
ételek. 

 
Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 
életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 
élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 
 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 
- sportok 
- szabadidős tevékenységek 
- kulturális lehetőségek 
- mozi, színház 
- művészetek 
 
 

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

7.Munka világa 
- foglalkozások és a szükséges 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
pályaorientáció és munka. 



 

 

kompetenciák, rutinok, kötelességek 
- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 
munkába állás 
- önéletrajz, állásinterjú 
- önképzés, továbbképzés 
8.Kultúrák 
- kulturális különbségek 
- főzés, ételek 
- ünnepek 
 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: különböző 
kultúrák irodalma 
 
 

 
Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 
Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 
Előzetes tudás: 
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a 
személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra 
vonatkoznak. 
 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- a célnyelvi óravezetést követni: utasításokat követni 
- hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételek (tv programok, rádióműsorok) 

lényegét és konkrét információit megérteni 
- lassú és világos, hétköznapi párbeszédek lényegét megérteni (szereplőket 

beazonosítani, kapcsolatokat feltérképezni) 
- a párbeszédekben szereplők közlési szándékait megérteni (híradás, panasz, 

véleménynyilvánítás, félelmek, segítségkérés, stb.) 
- ismerős témákról folyó hétköznapi beszélgetéseket követni (kollégák, munka, 

személyes élmények, nyelvtanulás, utazás, lakóhely, közlekedés, vásárlás, szabadidős 
tevékenységek, filmek, sportok, nyaralás, munka, ünnepek)  

- hivatalos közleményeket, bejelentéseket megérteni (repülőtéren) 
- telefonbeszélgetéseket megérteni és ezek alapján jegyzeteket készíteni 
- egyszerű történeteket megérteni: események sorrendjét, az állítások valódiságát 

eldönteni a hallott információ alapján 
- hirdetés alapján jegyzeteket készíteni (tanfolyamok) 
- képi stimulus alapján a beszélgetésben szereplő információkat azonosítani 
- alapvető stratégiákat alkalmazni: következtetni az ismeretlen szavakra, a várható vagy 

megjósolható információkat megkeresni, 
-  a vizuális elemeket (mimika, gesztusok, arckifejezések) felhasználni a megértéshez 

 
Szövegfajták, szövegforrások: 

- hétköznapi párbeszédek 
- telefonbeszélgetések 
- média: rádió, tv műsorok, programok 
- közlemények, bejelentések 
- interjúk 



 

 

- dalok 
- rövid történetek 

 
Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 
Előzetes tudás: 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott 
kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok. 
 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- a célnyelvet tudatosan használni a tanórán a tanárral és a társakkal 
- személyes élményeket kifejezni: véleményt, tetszést, nemtetszést, tiltást, engedélyt, 

kötelességet 
- érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács 
- mindennapi gyakorlati kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés 
- ismerős témákban gondolatokat, információkat cserélni: személyes tervek, élmények, 

kalandok, szállás, városok, utazás, lakóhely, berendezési tárgyak, ünnepek 
- ismert témákat megvitatni csoportban: kommunikáció, nyelvtanulás, túra, jövőkép, 

mobiltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek,  
- begyakorolt tranzakciókat lebonyolítani: utazás, vásárlás, egészség 
- leírást készíteni majd csoportban megvitatni (barátok, ételek, munkák) 
- kérdőív kérdéseit megválaszolni 
- történetet kitalálni és elmesélni a megfelelő kötőelemekkel, logikai viszonyokkal képi 

stimulus vagy újságcikk címek segítségével 
- kitalálós játékot eljátszani 
- szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú, 

tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban 
- reklámot készíteni 

 
Szövegfajták, szövegforrások: 

- szerepjátékok,  
- társasjátékok,  
- dramatizált jelenetek,  
- rövid társalgás,  
- véleménycsere,  
- információcsere,  
- tranzakciós és informális párbeszédek 

 
Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 
Előzetes tudás: 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és mondatokkal. 
 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- egyre nagyobb szókinccsel egyszerű szövegeket elmondani 
- tartalmat mondani 
- rövid, összefüggő történetet elmesélni 
- mindennapi környezetet leírni (személyek, helyek) 



 

 

- személyes jellegű információkat megosztani: család, tervek, élmények, személyes 
tapasztalatok, napirend, preferenciák 

- összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat adni 
- csoportban, vagy párban létrehozott alkotást bemutatni 

 
Szövegfajták, szövegforrások 

- rövid történetek,  
- témakifejtés,  
- képleírás, 
- élménybeszámoló,  
- véleménynyilvánítás,  
- bejelentés,  
- csoportos előadás vagy prezentáció,  
- projekt bemutatása. 

  
Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése 

 
Előzetes tudás:  
A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, alapvető 
információkat keres nagyon egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, 
megformálása, a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 
 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- nyomtatott sajtó szövegeket megérteni 
- digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, e-mail, blog, Internet 

fórum 
- plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni 
- tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos 

közlemények, reklámok, receptek 
- élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni 
- szépirodalmi művek részleteit megérteni 
- táblákat, feliratokat megérteni 

 
Szövegfajták, szövegforrások: 

- hirdetések, plakátok, nyomtatványok, szórólapok 
- egyszerű üzenetek, SMS, MMS 
- útleírások, képeslapok,  
- feliratok,  
- egyszerű biztonsági előírások,  
- eseményeket leíró újságcikkek,  
- hagyományos és elektronikus magánlevelek 
- blog, weboldal,  
- internetes fórumok hozzászólásai,   
- ismeretterjesztő szövegek,  
- receptek, 
- egyszerűsített irodalmi szövegek,  
- történetek, versek, dalszövegek 

 
Fejlesztési egység: íráskészség 



 

 

 
Előzetes tudás:  
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és rövid, 
tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 
 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- személyes információt adni írásban 
- leírásokat készíteni: személyekről, helyekről 
- történetet írni megtörtént eseményről 
- baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni, tanácsot adni és kérni, 

köszönetet nyilvánítani, elnézést kérni 
- üzeneteket, jegyzeteket, kommenteket készíteni 
- egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben véleményt nyilvánítani, 

preferenciát kifejezni 
- filmbeszámolót írni 
- önéletrajzot írni 
- receptet leírni 
- írásbeli munkát megfelelően tagolni, kötőszavakat alkalmazni kötőszavak 

alkalmazásával 
 
Szövegfajták, szövegforrások: 

- nyomtatott sajtó: újság- és magazincikkek 
- elektronikus szövegek: blog, e-mail, weboldal, Internetes főrum, Internetes profilok 
- képeslapok 
- poszterek 
- nyomtatványok, szórólapok 
- üzenetek, SMS, MMS 
- bejegyzések 
- instrukciók 
- bejelentések, közlemények 
- receptek 
- történetek, elbeszélések, versek 
- dalszövegek 

 
Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 

- rövid választ igénylő feladatok 
- párosítás 
- mondat- vagy szöveg kiegészítés 
- feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 
- sorrend felállítása 
- igaz / hamis állítások 

Kommunikációs eszközök: ugyanaz, mint 9. évfolyamon. 
 
Fogalomkörök: ugyanaz, mint 9. évfolyamon, az új nyelvi eszközöket vastaggal jelöltük.  
 



 

 

 
Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 
történés, létezés 
kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  
 

  Present Progressive 
 

  Presen Perfect Simple 
  Present Perfect Progressive 
 Múltidejűség Past Simple 
  Past Progressive 
  Past Perfect Simple 
  used to  
 Jövőidejűség Going to  

 
  Future with Will 
Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 
 
 

Birtoklás 
kifejezése 

 Past forms of have 

  Have with will 
  Possessive adj. 
  Genitive ’s 
  Possessive pronouns 
Térbeli 
viszonyok 

Irányok, 
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 

   
Min őségi 
viszonyok 

Hasonlítás 
 
 
 
 
 
 

Comparative and 
superlative of short 
adjectives 
 
 
Irregular comparative 
and superlative forms 
of adjectives 

 

Modalitás Képesség 
Engedélykérés 

Can (ability) 
be able to 
Can/could/may 
expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 
 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 
must 
need 
 

 

 Tiltás Mustn’t  
 lehetőség may, might, can, 

could 
 

Logikai 
viszonyok 

 Linking words 
 
 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 
  Conditional Sentences Type 2 
  wishes 

 
Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 
 cél 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 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 
present reporting verb  

 

Utókérdés  Question tags 
 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  
 
Értékelési rendszer:  
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 9. osztály végén: a tanuló legyen 
képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és 
íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
 
Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 
Az értékelés módjai: 

– önértékelés (Portfolio) 
– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 
– szóbeli értékelés; 
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 
– minősítő-szelektáló (szummatív)  
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

 
11. évfolyam 

 
Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel 
ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és 
írásban. 

 
Javasolt tananyag: 
Traveller Intermediate B1- H.Q.Mitchell; MMPublications 
 
Könnyített olvasmányok: 
H.Q.Mitchell; MMPublications 
The Last of the Mohicans 
Excalibur 
Lost in the Cave 
Frankenstein 
 
Témakör Kapcsolódási pontok 
1.A bennünket körülvevő világ 
- kultúrák, népek, országok, nyelvek 
- nevezetességek 
- nyelvtanulás 
- nyelvi különbségek 

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



 

 

- kommunikáció 
2.Hősök, hőstettek 
- hőstettek 
- mindennapi hősök ma és régen 
- veszélyhelyzetek 
- természeti katasztrófák 

Etika 
 
Történelem 

3.Munka és szabadidő 
- szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés 
- sportok 
- színház, mozi, kiállítás, koncert 
- foglalkozások és a szükséges 
kompetenciák, rutinok, kötelességek. 
- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 
munkába állás 
- önéletrajz, állásinterjú 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
pályaorientáció és munka. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

4. Földünk, környezetünk 
- növények és állatok a környezetünkben 
- időjárás, éghajlat 
- környezetvédelem 
- környezettudatosság 
- jövőkép 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 
és a lakókörnyezetben, víz és energia- 
takarékosság, újrahasznosítás. 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág. 
 
 

5. Furcsa események, történések 
- szokatlan események 
- furcsa épületek 
- bűncselekmények 
 

Etika és erkölcstan 
 
 

6. Utazás, turizmus 
- utazás belföldön és külföldön 
- turisztikai célpontok 
- utazási eszközök 
- utazási előkészületek 
- szállástípusok 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 
ismeretek, közlekedésbiztonság, 
fenntarthatóság, környezettudatosság a 
közlekedésben. 

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

7.Tudomány és technika 
- modern nyelvtanulási lehetőségek 
- számítógép, Internet 
- modern eszközök a mindennapokban 

Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 
informatikai eszközöket alkalmazó média, az 
elterjedt infokommunikációs eszközök 
előnyei és kockázatai, a netikett alapjai, 
élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 
eszközeik. 

8.Emberek, személyiségtípusok 
- személyiségvonások 
- babona, hiedelmek 
- személyes szokások 
- horoszkóp 

Pszichológia 

 



 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 
 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 
 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- ismerős témákról szóló rádió- és tévéműsorokat megérteni (interjú, rádiójáték, 
ismeretterjesztő műsorok) 

- mindennapi párbeszédekben a beszélőket azonosítani és a beszélők mondanivalóját 
megérteni 

- előadások főbb mondanivalóját megérteni és követni 
- a beszélők gondolatmenetét, magyarázatát, érvelését, és álláspontját  megérteni 
- telefonbeszélgetéseket megérteni 
- instrukciókat, figyelmeztetéseket, részletesebb útbaigazításokat megérteni 
- szövegértési stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat kikövetkeztetni, a várható 

vagy megjósolt információkat megkeresni 
 
Szövegfajták, szövegforrások: 

- információk,  
- instrukciók,  
- üzenetek,  
- útbaigazítás,  
- műsorok a televízióban és a rádióban,  
- rövid interjúk,  
- reklámok,  
- dalok, videók. 

  
Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- órai interakciókban, pármunkában magabiztosan részt venni a célnyelven 
- érzelmeit kifejezni és reagálni mások érzelmeire 
- mindennapi társalgásban aktívan részt venni: információt cserélni 
- ismert témákat, felmerülő problémákat a beszélgető partnerrel megvitatni 
- magyarázatot adni, véleményt nyilvánítani 
- elkezdett történeteket befejezni 
- választási lehetőségeket összevetni és a végén döntést hozni 
- utasításokat, útbaigazításokat adni, követni 
- ismerős témáról beszélgetni: hősök, szokatlan események, környezetvédelem, 

közlekedés, modern életmód, technikai eszközök, szórakozás 
- a fontosabb udvariasságokat ismerni és alkalmazni 
- a szövegösszetartó elemeket egyre biztosabban ismerni és alkalmazni 
- szókincs hiányosságait áthidalni 
- összefoglalni, a lényeget kiemelni 
- mindennapi szerepeket eljátszani 

 
Szövegfajták, szövegforrások: 

- személyes és telefonos társalgás,  



 

 

- megbeszélés;  
- tranzakciós és informális párbeszédek,  
- utasítások,  
- interjúk,  
- viták 

 
Fejlesztés egysége: összefüggő beszéd 

 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- ismert témákban összefüggően beszélni 
- beszámolni élményekről, személyes tapasztalatokról 
- részletesebb leírásokat adni 
- összehasonlítani képeket, épületeket, embereket 
- gondolatait összefoglalni 
- könyvek, filmek tartalmát összefoglalni 
- történetet kitalálni, elmondani 
- álláspontját, véleményét ismerős témákban kifejteni (idegen nyelvtanulás, életmód, 

hősök, hőstettek, szabadidős tevékenységek, stb.) 
- egyszerű és érthető érveket és ellenérveket felsorakoztatni (előny, hátrány) 
- mondanivalóját példákkal alátámasztani 

 
Szövegfajták, szövegforrások: 

- leírások, 
- elbeszélő szöveg, érveléssor,  
- előadás,  
- prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  
- projektek bemutatása 
- könyvek tartalma 

 
Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- nyomtatott sajtótermékek cikkeit elolvasni, a lényeget és a konkrét információkat 
megérteni: cikkek, hírek 

- szépirodalmi szövegrészleteket olvasni 
- különbséget tenni a hétköznapi és az irodalmi stílus, a formális és informális között 
- hirdetéseket megérteni 
- elvontabb témákat feldolgozó szövegek lényegét megérteni 
- hosszabb ismeretterjesztő szövegeket megérteni, a főbb gondolatmenetet követni 
- az érveléseket megérteni 
- egyszerű szövegfajták szerkezetének, felépítésének felismerése 
- online és hagyományos szótárakat, egy- és kétnyelvű szótárakat használni 

 
Szövegfajták, szövegforrások: 

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



 

 

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

 
Fejlesztési egység: íráskészség 

 
Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- baráti levelet és e-mait írni megadott szempontok segítéségével 
- leírást készíteni emberekről, eseményekről, helyekről 
- hivatalos levelet írni: pályázati levél 
- ismerni a hivatalos, félhivatalos regisztereket 
- cikket írni 
- történetet írni 
- esszét írni, melyben kifejti véleményét, álláspontját 
- szerkesztőhöz címzett levelet írni 
- könyvbemutatást írni 

 
Szövegtípusok, szövegforrások: 

- kérdőív, 
- képaláírások;  
- üzenetek; SMS-ek/MMS-ek;  
- személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. 
- tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek;  
- személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes 

bejegyzések;  
- egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  
-  egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  
- rövid jellemzések.  
- rövid leírások; jegyzetek,  
- versek, dalszövegek 

 
Kommunikációs eszközök: lásd 9. évfolyam 
Fogalomkörök és a nyelvi kifejező eszközök: ugyanaz, mint 9. évfolyamon, az új nyelvi 
eszközöket vastagon jelöltük. 
 

 
Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 
történés, létezés 
kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  
 



 

 

  Present Continuous 
 

  Presen Perfect Simple 
  Present Perfect Progressive 
 Múltidejűség Past Simple 
  Past Progressive 
  Past Perfect Simple 
  Past Perfect Progressive 
  used to  
 Jövőidejűség Going to  

 
  Future with Will 
  Future Progressive 
  Future Perfect Simple 
Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 
Present Perfect Simple Passive 
Present Progressive Passive 
Past Progressive Passive 
Past Perfect Simple Passive 
Future WILL Passive 
Passive with Modals 
 

Birtoklás 
kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  
  Possessive adj.  
  Genitive ’s 

 
 

  Possessive pronouns  
Térbeli 
viszonyok 

Irányok, 
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 

   
Min őségi 
viszonyok 

Hasonlítás 
 
 
 
 
 
 

Comparative and 
superlative of short 
adjectives 
 
 
Irregular comparative 
and superlative forms 
of adjectives 

 

Modalitás Képesség 
Engedélykérés 

Can (ability) 
be able to 
Can/could/may 
expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 
had better 
would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 
must 
need 
 

 

 Tiltás Mustn’t  
 lehetőség may, might, can, 

could 
 

 dedukció, 
következtetés 

must  

Logikai 
viszonyok 

 Linking words 
 
 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 
  Conditional Sentences Type 2 
  Conditional Sentences Type 3 

 
wishes 
 
Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 
 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 
 
all / both / neither / 
none 
 
both … and  
either … or 
neither … nor 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 
present reporting verb  

 

  Reported Speech 
with past reporting 
verb 
 
statements 
questions 
commands and 
requests 

 

Műveltetés  Causative form  
Utókérdés  Question tags 

 
 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  
 
Értékelési rendszer:  
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 10. osztály végén: a tanuló legyen 
képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és 
íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
 
Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 
Az értékelés módjai: 

– önértékelés (Portfolio) 
– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 
– szóbeli értékelés; 
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 
– minősítő-szelektáló (szummatív)  
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

 

EMELT SZINT: 11. évfolyam 
Évi óraszám: 72 



 

 

Témakörök, tartalmak 
1. Személyes vonatkozások, család 
8 óra 

An ideal husband / wife / mother / father 
Family life in Britain, America, Hungary 
Family and / or career; female high achievers 
Dishwashers; home repairs. 

2. Ember és társadalom 
8 óra 

Crime and punishment 
Homeless people; unemployment 
Shopping; shopaholics 

3. Környezetünk 
10 óra 

The main regions of Hungary; your favourite area 
How to become a house-owner? 
Disasters, earthquakes, plane crashes Environmentalism; 
global problems 

4. Az iskola 
8 óra 

Self-education; dream school 
Hungarian, British and American education systems 
Important events in our school during the year 
The importance of language learning  
The English language, accents 

5. A munka világa 
6 óra 

Professions: babysitters, entrepreneurs… 
Trades and other occupations 
Mental work – manual work  

6. Életmód 
8 óra 

Healthy eating; organic food, vegetarianism 
Common Hungarian recipes, Hungarian specialities  
Doctors’ surgeries and hospitals; specialists 
What to do about flu? 
Smoking, alcoholism; bad and deadly habits  
Road accidents 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
7 óra 

Life in a community / leisure centre 
Travelling by train and plane; at the airport; in the air 
Sports activities and the places they are pursued 
Football fans, hooliganism 
Discussion on TV programmes 
Libraries; reading books 

8. Utazás, turizmus 
5 óra 

Public transport; motoring; driving habits  
Spotlight on Britain; who are the British? 
A package tour or an independent travel 
Hitch-hiking, cruising  
A sightseeing tour; your favourite town 

9. Tudomány és technika 
4 óra 

Netizens: citizens of the Internet 
Computers: a blessing or a curse? 

Aktuális témák 
4 óra 

Newspapers, magazines; projects 

Év végi ismétlés 
4 óra 

 

Kommunikációs szándékok 
A 12 évfolyamon újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új 
példákat dőlt betűvel jelezzük. 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Megszólítás 
 

Excuse me. 
I am sorry to disturb you. 

Pardon? 
Yes, can I help you? 



 

 

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! 
See you later. 
Good night. 
Take care. 
Give me a ring some time. 
Have a good trip. 
Keep in touch! 
 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 
Thank you, I will. 
Thanks. 
I will. 
Okay, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 
Have you met Jane? 
May I / Can I / Let me introduce myself? 
May I / Can I / Let me introduce you to 
Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you.  
Nice to meet you.  

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  
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. 
Megszólítás személyes és 
hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam,  Dear John,  

Elbúcsúzás személyes és 
hivatalos levélben 

Best wishes, 
Love (from), 
I am looking / look forward to hearing from 
you soon. 
Yours faithfully, 
Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások hogyléte 
felől 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. 
Actually, I am suffering from… 

Engedélykérés és arra 
reagálás 

May I use your telephone? 
Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 
Not at all. 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 
I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Do not mention it. 
My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I must apologise for coming late. 
I beg your pardon 
Please, forgive me. 

That’s all right. 
It doesn’t matter. 
Never mind. 
No problem.  



 

 

Gratulációk, jókívánságok 
és arra reagálás 

Happy Christmas / New Year / Birthday! 
Many happy returns (of the day)! 
Congratulations! 
 
Have a nice holiday. 
All the best. 
Cheers! 

Happy Christmas / New Year / 
Birthday! 
Thank you. 
 
Thank you, the same to you. 
 
Cheers! 

Együttérzés és arra reagálás  I am sorry about your illness. 
I am sorry to hear that. 
I am sorry. 
What a shame! 
Oh, dear. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 
 
What do you think of that? 
How do you feel about that? 

Great! 
I am so glad / very happy. 
I am glad to hear that. 
I am 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… 

Hála I am very grateful to you. 
It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? 
 
 
Do you regret going to live in the country? 

I feel sorry for her. 
Sorry to hear, things are 
difficult for her. 
If only I hadn’t changed my 
flat. 
I don’t regret it. 

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. 
I’m tired of… 

Csodálkozás Did you realise that Joe has failed his 
exams? 
Did you know about the … 
Were you surprised to hear the news? 

I can hardly believe it. 
Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward to? 
What are your hopes for the new year? 

I am looking forward to… 
I can hardly wait for… 
I hope you’ll have time to join 
me for dinner. 
 



 

 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look worried. 
Are you worried about…? 
Are you afraid of what might happen? 

I am worried about my parents. 
It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your exam 
results? 

I am very disappointed. 
I am sorry to hear that. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
Véleménykérés, 
véleménynyilvánítás és arra 
reagálás 

What do you think? 
What do you think of it? 
 So do I.  
Do you? I don’t. 

I think it is unfair. 
I think it is horrible. 
 
. 

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. 
I’m afraid I don’t agree. 
I doubt whether… 

Érdeklődés, érdektelenség Are interested in sports? I am interested in gardening. 
It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nemtetszés Do you like Italian food? 
You like meat, don’t you? 
What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 
I don’t like it. 
He looks nice. 
I don’t think much of… 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 
What a pleasant surprise! 
That’s a nice dress. 
It’s absolutely delicious. 
It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 
I am glad you like it. 
Oh, do you think so? 
Thanks. 
I am sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 
You shouldn’t have left it like that. 

 

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

I’d like an ice-cream. 
 

Bizonyosság, 
bizonytalanság 

I wonder why they are so reluctant? 
Do you think this is real silk? 
Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She 
must be tired. 
It seems to be real silk. 
I’m not sure. 
Perhaps. / Maybe. 
I don’t think she has ever been 
there. 

Képesség 
 

Can you speak French? 
Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 
I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? 
 

Must things be black and white? 

People must sleep sometimes. 
Classical music need not be 
boring. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 
When do we have to leave? 

We must fill it in now 
Rright now. 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 
I promise to be there at five. 



 

 

Értékítélet: What’s your reaction to the news? 
Do you approve of his decision? 

That’s good / not bad / terrible.  
It’s too… 
It’s not… enough. 

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. 

Preferenciák What would you rather do? 
What would you prefer? 
Would you rather go now or later? 

I’d rather have a rest.  
I prefer tea to coffee. 
 

Érdektelenség, 
közömbösség 

Do you mind? It doesn’t matter. 

Terv Do you intend to have a starter? Yes, I intend to have some 
cheese... 

Érdeklődési kör What do you like doing in your spare-time? I’m interested in music. I like 
painting. I’m good at figures. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

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

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/ It’s used for… 
The young man talking to Jane 
is her brother. 
The car parked at the back isn’t 
yours, is it? 
It’s rather heavy and it is used 
for lifting a car. 

Események leírása What happened? 
 

First she opened the window, 
then she phoned the ambulance 
and finally she told the 
neighbours. 
After opening the door she 
phoned the ambulance.  
While waiting for the 
ambulance she told the 
neighbours. 

Információ kérés, adás 
 

Did you see him? 
When will the guests arrive? 
How do you make an omelette? 
 
How far is your school? 
How long does it take to get there? 
Please, can you tell me the way to the 
station? 
Who is that? 

Yes, I did. 
At 6 p.m. 
You take two eggs and some 
milk and flour. 
It’s 20 minutes by bus. 
 
Take the second turning on the 
right 
It’s me. 

Tudás, nemtudás Do you know where he lives? I have no idea. 
Ismerés, nem ismerés Do you know Mexico? Yes, I have already been there. 
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. 



 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
Kérés Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your credit card number? 
Do you have a stamp by any chance? 
Would you pass me the sugar please? 
I’d like you to… 

Yes, sure. 
Of course. 
Yes, of course. 
 
I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás 
 

Keep off the grass. 
You must not smoke here. 

 

Segítségkérés és arra 
reagálás 

Will you do the washing up for me, please?  

Segítség felajánlása I am going to the market. Shall I bring you 
something? 

I’ll do the washing up for you. 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we put the film in here? 
Let’s go to the cinema tonight. 
I suggest going to Prague. 
 

Good idea. 
I’d prefer to go to the theatre. 
I’d rather not. 

Kínálás és arra reagálás Would you like another drink? 
 
What would you like? 
Help yourself! 
Let me get you a drink. 
Have an orange.  
Here you are. 

That’s very kind of you. / I am 
sorry, I can’t. 
An orange please. 
Thank you. 
Thank you. 
No, thank you. 
 

Meghívás és arra reagálás Would you like to come to the cinema? 
 
 
 
Can we meet at, say, six? 
Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 
That’s very kind of you, but… 
No, I am afraid I can’t. 
I am sorry, I can’t. 
Yes, that would be okay. 
Sorry, I can’t make it then. 
No, I am afraid, I can’t. 

Reklamálás, panasz It was terrible. 
It’s too cold. 
I have a complaint. 
This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanácsadás What would you recommend? 
What shall I do? 
What do you think I should do? 
What advice would you give? 

Why don’t you…? 
I think you should… 
I don’t think you should… 
You ought to… 
You’d better… 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his 
name was? 

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

 Magyarázatkérés, magyarázat értés 
ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Am I making myself clear? 
Sorry, what does that mean? 

 Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Could you speak a little more 
slowly, please? 
Sorry, that was a bit too fast. 



 

 

Párbeszéd strukturálása Beszélgetés kezdése Well, there is nothing in the 
garage. 
I’ll tell you what; I’ve just had 
a thought. 
The question is how many 
people are willing to spend 
money on it. 
The trouble is, we have not got 
any money. 

 Elemek összekapcsolása 
Put the cheese on first, and 

then… 

All the overhead lockers started 
rattling. In the end we landed 
safely. 
…Suddenly there was a loud 
bang. 

 Beszélgetés lezárása 
Right…okay. 

Well, it’s been nice talking to 
you. 

Beszélgetésbe be- és 
kilépés 

Beszédszándék jelzése Can I join in? 

 Félbeszakítás Could I come in there? 
Can I say something? 
I’m sorry, but… 

 Folytatás szándékának jelzése Just let me finish, what I was 
going to say. 

 Befejezési szándék jelzése Just one more thing, 
Finally… 

To sum up… 

 A partner mondanivalójának követése Do go on. 
Don’t let me interrupt you 
They have never been to Japan 
to see her. Oh, haven’t they? 

Saját szöveg strukturálása Példák megnevezése No, if I had, say, an hour to 
wait… 
And equipment, like switches 
and things like that. 

 Témaváltás 
That reminds me… 

Talking of holidays… 
 Visszatérés a témához Going back to the subject… 
 

Összefoglalás 
Well, to sum it up… 

 Helyesbítés No, I don’t play very much now. 
No, not at all. 
They are trying too hard the 
other way, or well not too hard. 

 Kiemelés, hangsúlyozás The only problem I suppose if 
we go by train is… 



 

 

 Kérdezési stratégiák 
 
 
 
 
 
 
  

Direct: Do you know the way to 
the railway station? 
Indirect: Can you tell me how 
to get to the station? 
Megerősítést váró kérdés: You 
don’t drink wine, do you? 
Választó kérdés: One piece of 
toast or two, Mike? 

Fogalomkörök: 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése   
 Jelenidejűség Present Simple  

 
When do you get up? I don’t drink 
milk. 

  Present Simple Passive English is spoken all over the world. 
  Present Continuous 

 
Why is she crying? I’m not listening. 
I’m leaving. 

  Present Perfect Simple Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 
We haven’t met since Christmas. 
I’ve lived here for ten years. 

  Present Perfect Passive My flat has just been decorated. 
  Present Perfect 

Continuous 
Your hands are dirty. What have you 
been doing? 
I have been learning French for two 
years. 

 Múltidejűség Past Simple 
 

And then she kissed me. Why didn’t 
you come yesterday? 

  Past Simple Passive When was this photo taken? 
  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  
I was watching TV when he phoned. 

  Past Perfect I realised that we had met before. 
 Jövőidejűség Going to (plans) 

 
Going to (events likely to 
happen)  

What are you going to do on 
Saturday? 
It’s going to rain. 

  Future with Will 
(certainty) 
(sudden decision) 

 
When will you be eighteen? 
OK. I’ll do the washing up. 

  Future Continuous This time tomorrow I’ll be flying over 
the ocean. 

  Passive Future Simple When will it be finished? 
 Műveltetés Have / get sth done I’m getting my car washed next week. 
Birtoklás kifejezése Have ige  I didn’t have many friends in the 

kindergarten. 
I will have a Porshe when I’m 20. 

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

Genitive ’s 
Of 
 
Belong to 

Mine, yours,…theirs 
Kate’s brother 
the corner of the room 
Whose? 
Who does it belong to? 



 

 

Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatározás  

Prepositions, 
Prepositional Phrases, 
Adverbs 
picture  
location 
 
geographical location 

here, there, on the left, on the right, in, 
on, under, opposite, next to, between, 
in front of, behind, inside, outside, 
above … 
at the top / at the bottom of …, on the 
left hand side, in the background 
in the east / west …, 
along the river, through the forest, past 
the shop … 

Időbeli viszonyok Adverbs of time with 
Present Perfect Simple already, yet, just 

 Gyakoriság How often? 
 

always, often, sometimes, never, once 
/ twice a week, every day … 
I always make my bed. 
She goes swimming twice a week. 

 Időpont When? What time? 
 
 
 
 
 
 
What’s the time? 

Now, in the morning 
yesterday, last week, two years ago,  
tomorrow, next week 
in 1997, in July, at 5 o’clock, on 
Monday 
this time tomorrow 
by 9 o’clock yesterday 
It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? + Past Simple 
 
While 
 
When 
 
How long? + Present 
Perfect Simple / 
Continuous 

How long were you in hospital? For 
two weeks. 
While I was watching TV, Mary was 
reading. 
When I entered, the boys were 
fighting. 
We haven’t met since Christmas. 
 
I have been waiting for you for hours. 

Mennyiségi viszonyok Singular and plural nouns children, people, men, women … 
   One, two… 
   

Countable nouns 
 
 

first, second… 
How many CDs have you got? 
I’ve got a lot of / few CDs. 
A great number of people 

  Uncountable nouns How much money have you got? 
I’ve got a lot of / little money. 
a cup of tea, a piece of cake 
a great deal of energy 

   all, both, none, neither 
each, every 



 

 

Min őségi viszonyok Comparative sentences 
(short, long adjectives) 
 
 
 
 
 
 
Irregular adjectives 
too / enough 

Tom’s younger than Sue. Mary is the 
prettiest girl. 
She is the most intelligent of all. 
I’m as tall as you.  
This town is less polluted than that 
one.  
This is the most interesting book I’ve 
ever read. 
Good, bad … (better, worse) 
It’s too big. It’s not small enough. 
He is too young / isn’t old enough to 
drink whisky. 
It’s much too difficult. 
It’s not quite satisfactory. 
The book was so good that I couldn’t 
put it down. 
It was such a good book that I 
couldn’t put it down.  

   What’s it like? What colour is it?  
What does it look / taste / sound / feel 
like? 



 

 

Modalitás Should / shouldn’t You should ask her. 
  Should / shouldn’t + 

perfect infinitive 
You should have warned me. 

  Can (ability)  
Can / could / may 
(permission) 

I can swim.  
Can / could / may I open the window?  

  
Could-was able to / 

 
 
 
manage to 
 

He could speak two languages at the 
age of five. 
Last summer I was able to visit the 
British Museum. 
Did you manage to pass the 
examination? 

  Must / needn’t 
(obligation) 

I must read it. You needn’t do it now. 

  Have to Did you have to be there? 
  Mustn’t Children mustn’t smoke. 
  Must / may / might / 

can’t + present infinitive 
(certainty) 

John must be ill. 
He can’t be at school. 
 

  Used to  I used to play with dolls. 
  Passive modals What can be seen in that museum? 
Logikai viszonyok Linking words 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Purpose 

 

And / or / but / because / since/ 
although 
on the one hand,  on the other hand, 
so, therefore, that’s why 
either-or, neither-nor 
otherwise / or else 
as  
Although he is rich, he is not happy. 
Hurry up otherwise / or else we will 
be late. 
I helped him so that he could pass his 
examination. 
I’ve been to London to visit the 
Queen. 

  Conditional I 
Conditional II 
 
Conditional III 
 

We’ll stay at home if it rains. 
If I had time, I would take you to the 
cinema. 
If you had invited me, I would have 
gone to the party. 

  Time clauses with future 
meaning 

When dad comes home, he’ll be angry 
with you. 

  Reported speech with 
present reporting verb  

He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it. 



 

 

Függő beszéd Reported speech with 
past reporting verb 

She said I was handsome. 
I asked him if we had met before. 

Szövegösszetartó eszközök Articles 
Some + plural noun 
Any + plural noun 
 
Some + singulr noun  
Any + singular noun 
Nominative and 
accusative of personal 
pronouns 
Demonstrative pronouns 
Indefinite pronouns 

 

 

Reflexive pronouns 

Relative pronouns 
 
Propword 

 

Substitute do 

a, an, the 
There are some pencils in the bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my glass. 
I, he, they… 
me, him, them… 
 
this, that, these, those 
 
somebody, anybody, nobody, 
everybody 
myself… 
The girl who lives next door bought a 
car. The book I gave you… 
one, ones  
Which one would you like? 
He asked me to help him, and I did. 

 
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. 
 
Javasolt tananyag: 

Matura Plus ----Ábrahám Károlyné, Halápi Magdolna; MM Publications 
Matura Plus 2 ---H. Q. Mitchell; MM Publications 
 
Témakör Kapcsolódási pontok 



 

 

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

2.Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

3.Környezetünk Technika, életvitel és gyakorlat: 
fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 
és a lakókörnyezetben, víz és energia- 
takarékosság, újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek. lakóhely és környék hagyományai. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág. 
 
Földrajz: településtípusok; globális 
problémák, életminőségek különbségei; a 
Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 
szépsége, egyedisége. 

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

5.Munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: 
pályaorientáció és munka. 

6.Életmód Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 
egészség, balesetek megelőzése, egészséges 
ételek. 

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

7.Szabadidő, szórakozás Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: különböző 
kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és a 
popzene új szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
 



 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 
sport és olimpia története, példaképek 
szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 
popzene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, befogadás, értelmezés. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

8.Utazás, turizmus Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 
ismeretek, közlekedésbiztonság, 
fenntarthatóság, környezettudatosság a 
közlekedésben. 

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

9.Tudomány, technika Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; fizika: tudománytörténeti 
jelentőségű felfedezések, találmányok. 
 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 
informatikai eszközöket alkalmazó média, az 
elterjedt infokommunikációs eszközök 
előnyei és kockázatai, a netikett alapjai, 
élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 
eszközeik. 

 
Fejlesztési célok és feladatok készségenként: lásd 11. évfolyam 
Kommunikációs eszközök: ugyanaz, mint 11. évfolyamon 
Fogalomkörök és a nyelvi kifejezések: ugyanaz, mint 11. évfolyamon 
 
Értékelési rendszer:  
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 12. osztály végén: a tanuló legyen 
képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és 
íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
 
Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 
Az értékelés módjai: 

– önértékelés (Portfolio) 
– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 
– szóbeli értékelés; 
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 
– minősítő-szelektáló (szummatív)  
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 



 

 

 
 A 12. évfolyam kötelező kimeneti szintje: B1. 
A tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek. 
 

EMELT SZINT: 12. évfolyam  
Évi óraszám: 62 
Témakörök, szókincs 
1. Személyes vonatkozások, család 
5 óra 

A really equal partner 
Romance and marriage; wedding plans 
Home repairs; odd jobs around the house 
Future plans 

2. Ember és társadalom 
8 óra 

Different generations in one household 
Domestic violence 
Communities in your town; clubs, study circles 
The role of commercials 
Crime and punishment 
Minorities; racism; the disabled 

3. Környezetünk 
6 óra 

Living in a hostel / digs  
Flat hunting; answering an advertisement 
Global problems: deforestation, alternative energy, 
endangered species…  

4. Az iskola 
6 óra 

The importance of learning languages; accents 
Gap year; applying for a scholarship abroad 
Higher education; life at college or university  
How to pass exams? 
British and American universities.  

5. A munka világa 
6 óra 

Applying for a job; a letter of application, CV, at the 
headhunter’s  
Career prospects, unemployment 
Choosing the right job; a job interview 

6. Életmód 
6 óra 

Healthy eating; eating disorders 
Diseases that seem to take the heaviest toll of human 
life (cancer, AIDS, SARS) 
Drug taking; smoking; alcoholism 
Plastic surgery 
Alternative approaches to medicine  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
6 óra 

Cultural life in your town or village  
Fitness  
Professional sport; moral and medical issues; doping 
The Olympic Games  
How does TV influence our lifestyle? 
Your favourite play, film, book, newspaper 

8. Utazás és turizmus 
6 óra 

The importance of tourism 
Travel tips 
Spontaneous holidays vs carefully planned journeys 
Traffic problems in European cities 
The main regions of our country  
The European Union 

9. Tudomány és technika 
5 óra 

The impact of information technology on our life 
The era of high-tech pollution 
Cloning, gene technology 

Aktuális témák 
4 óra 

Newspapers, magazines; projects  
Songs and games 



 

 

Év végi ismétlés 
4 óra 

 

Kommunikációs szándékok 
A 12. évfolyamon újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új 
példákat dőlt betűvel jelezzük a 11. évfolyam kommunikációs szándékok fejezetében.  

Fogalomkörök 
A 12. évfolyamon újonnan belépő fogalomkörök nyelvi kifejezését dőlt betűvel jelezzük a 11. 
évfolyam Fogalomkörök fejezetében.  
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Logikai viszonyok Linking words 

  even though 
  however 
  yet 
 
  in case 
  in case of 

Even though I had other things to do, I helped him. 
We tried for three hours, however, we couldn't start the car. 
However hard I tried, I couldn't do it. 
She tried as hard as she could, yet she didn't manage to finish her 
homework. 
Take a newspaper with you in case you get bored. 
In case of fire, break this glass. 

Feltételes módok Conditionals 
Variations 

 

 - Possibility 
 
- Continuous 
forms 
- Perfect 
Mixed type 
 
Should 
Inversion 
2nd, 3rd Cond. 
 
 
 
Unless 
           will 
If      
  would 
 
Willingness  
 
If you would like 
 
Provided / 
providing 
Supposing 
I'd rather 
If only  state 
I wish verbs 

If it stops snowing, we can go out.  
If you tried again, you might succeed. 
If you are looking for Peter, you'll find him upstairs. 
 
If he has written the letter, I'll post it. 
If he had taken my advice, he would be a rich man now; he would 
be sitting in a comfortable office now. 
Should you meet Tom, tell him … 
Were I to win a lot of money, I ... 
Had I won a lot of money, I ... 
Had I not won a lot of money, I... 
If it weren't for Robert, ... 
If it hadn't been for Robert, ... 
I won't buy a car unless I win a lot of money. 
If you will kindly wait a moment, I'll ask him to speak to you. 
 
If you would lend me the book, I would read it with pleasure. 
 
If he will listen to me, I'll be able to help him 
 
If you would like to come, I'll get a ticket for you. 
 
 
I would rather go. I'd rather you went. 
 
I'd rather not tell you what I said to him about you. 
I wish you liked it. 
I wish you were here. 

   
Megcserélt 
szórend 

Inversion 
a) No sooner ... 
than 
Hardly ... when 

 
No sooner had I got into bed than I fall asleep.  
 
Hardly had I sat down when the phone rang.  



 

 

Scarcely ... when    
b) Never  
Not only 
 
Rarely 
Seldom 
Under no 
circumstances 
On no account 

Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. 
Never have I met such a beautiful girl. 
Not only did she look pretty but she was intelligent, too. 
(...also...) 
Rarely do we eat smoked fish. 
Seldom does she go to the cinema these days. 
Under no circumstances will you be allowed to leave the country.  
 
On no account are visitors allowed to feed animals. 

Főnévi igenév 
vagy Gerundium? 

Infinitive or 
 
Gerund 

- agree, arrange, attempt, choose, demand, fail, happen, hesitate, 
neglect, pretend, seem, swear, threaten; 
- admit, avoid, deny, detest, dislike, escape, fancy, imagine keep 
(=continue) postpone, practise, prevent, resist, risk, suggest, feel 
like,  
spend /waste time/ money doing sth 
There is no point in .../ It's no use … 

 To + -ing 
 
 
 
gerund or 
infinitive (with a 
difference of 
meaning) 
 
 
 
Prefer - rather 

-look forward to + -ing 
-be / get used to + -ing 
-be accustomed to + -ing 
-object to + -ing 
a) inted - begin - start - continue 
b) love - like - hate - prefer 
c) permit - allow - advise - recommend d) It needs / wants 
e) try 
i) stop 
j) remember, regret, forget 
l) see, watch, hear 
I prefer driving to travelling by train. 
I prefer to drive rather than travel by train. 
I'd prefer to go buy car. 
I'd prefer to stay at home tonight rather than go to ther cinema. 
I'd rather stay at home than go to the cinema. 
I'd rather you cooked ther dinner now. 

Igeneves 
szerkezetek 

Infinitive 
constructions 
Cont. inf. 
Perfect inf. 
Perfect cont. 
infinitive 

He is said to be a good teacher. 
 
He appears / appeared to be living in the area. 
He seems / seemed to have been a great athlete. 
He pretends / pretended to have been studying. 

  He is            / 
was 

said 
thought 
believed 
forced  
made  
known  
considered 

to leave the town. 
to be having a walk together. 
to have fallen in a war. 

Participles Present part.  
Perfect part. 
Unrelated part. 
Absolute part. 
Misrelated part. 
Present part.  
+ -ing. 
catch  + ing. 

Coming here, I met an old friend of mine. 
Having finished my work, I went to bed. 
Generally speaking, this book is not very interesting. 
It being a fine day, we went to the trip. 
(☺) Flying in the sky, I saw a bird. 
I heard him talking (talk) to Mary. 
 
I caught the children stealing apples. 



 

 

To be to  Definite command 
Instructions 
Plan 

You are to be here at eight o'clock. 
Are we to do the rooms? 
They are to get married in October.   

  They were to get married in October. 
to have got married in October 

  (but they had to postpone their marriage until November). 
Igekötős igék  Phrasal verbs get, see, come, keep, give, take, run, put 
Idiómák Idioms  
Közmondások Proverbs  
Szólások  Sayings  
Szóképzés Word building  

A beszámoltatás és a számonkérés követelményei: 
1) Minden évfolyamon tudatosítani kell, hogy mi az a minimum, amelyet mindenkinek 

teljesíteni kell a továbbjutáshoz. 
2) Az értékelés sokoldalú és további munkára ösztönző kell, hogy legyen. A felelet- és 

dolgozatjegyeket szóbeli értékeléssel egészítjük ki. A félév során a tanulók 
teljesítményét minimum kétszer annyi jeggyel értékeljük, mint a tantárgy heti óraszáma.  

3) A témakörök végén 1-1 tudáspróbával, témazáró dolgozattal – amely éves szinten 
legalább annyi, mint a tantárgy heti óraszáma – mérjük az aktuális szókészlet és a 
nyelvtani anyag elsajátítását. 

4) A szóbeli feleletek (párbeszéd, szituációs játék, olvasás, kérdés-felelet) értékelése 
folyamatosan történik, szóbeli vizsgát évente legalább kettő alkalommal tesznek a 
tanulók. 

5) A hallás utáni értést és az olvasásértést rendszeresen ellenőrizzük. 
6) Fogalmazások esetében nem elég a hibák számát megállapítani, hanem a tartalom, az 

információmennyiség, a szöveg szerkesztettsége, a szókincs választékossága, a 
helyesírás, a nyelvhelyesség és a műfaji sajátosságok betartása mind részét kell, hogy 
képezze az értékelési szempontoknak. Javításkor az érettségi dolgozatoknál használt 
értékelési útmutatót és jeleket használjuk 

7) A tanévek végén egy-egy összefoglaló vizsgatesztet, a 11. és a 12. osztály végén 
nyelvvizsga, illetve érettségi próbatesztet írnak a tanulók. 

8) Iskolaváltás esetén az újonnan érkezett tanuló besoroló értékelésére van szükség; a 
különbözeti és osztályozó vizsga igazgatói engedélyhez kötött. 

9) Az objektívabb mérés, a minőségbiztosítás elvét figyelembe véve a munkaközösség 
folyamatosan dolgozik a témazáró dolgozatok egységes, ugyanakkor sokoldalú és több 
variáció tervezésén. 

Otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 
korlátai: 
A tankönyv, munkafüzet és nyelvtankönyv feladatai bőséges választékot nyújtanak az otthoni 
felkészüléshez. A munkaközösség tagjai által összeállított adatbank feladatsorait, a kétszintű 
érettségi-, az egynyelvű- és kétnyelvű nyelvvizsgák komplex feladatsorait az ismeretek alapos 
elsajátítása után házi feladatként kapják a tanulók. A tanulók minden órára kapnak írásbeli ill. 
szóbeli feladatokat, amelyek aránya a tananyagtól függően változó. A szavak megtanulására, 
újabb szövegkörnyezetben való használatára, valamint a mintapárbeszédek, memoriterek 
megtanulására nagy hangsúlyt fektetünk. A házi feladatok ellenőrzése és értékelése minden 
óra szerves részét képezi. A nyelvtanulás kiemelt fontossága miatt annyi feladatot kell kapnia 
tanulóknak, hogy valóban eljussanak a célok által megjelölt szintre. Ezért az átlagos 
képességű tanuló számára kb. 40 perc intenzív tanulást igényel az otthoni felkészülés. 



 

 

Középszintű érettségi témakörök angol nyelvből 
Témák Leírás 

1. Személyes vonatkozások, család − the characteristics, biography and the important 
events of your life 

− family life, relationships 
− everyday life of the family, household 
− personal plans 

2. Ember és társadalom − the description of the inner and outer 
characteristics of another person 

− friends 
− teenagers: their relationships with each other 

and with adults 
− male and female roles 
− festivals, family occasions 
− clothing and fashion 
− shopping and services (post office) 
− similarities and differences between people 

3. Környezetünk − home and its environment (description of a 
room, a flat, a house) 

− sightseeing, services, cultural facilities 
− comparison of life in the country and in the city 
− nature and animals in our environment 
− what you can do to save nature in your closer 

environment 
− weather 

4. Az iskola − introduce your school (characteristics, courses, 
classes) 

− subject and class schedule, fields of interest, 
learning 

− language learning, the role and importance of 
the command of a language 

− school-life besides learning, school-traditions 

5. A munka világa − working as a student, summer jobs 
− carrier, higher education, start a job 

6. Életmód − daily routine, time-table 
− healthy lifestyle (eating habits, role of sport and 

exercises, personal hygiene) 
− eating habits in the family 
− food and drinks, favourite food 
− eating at the school-canteen, in a restaurant, in 

fast-food restaurants 
− illnesses, damages, accidents 
− therapy (family doctor, specialists, hospitals) 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás − leisure activities, hobbies 
− theatre, movie, concert, exhibition, cultural 



 

 

events 
− sports, favourite sport, sport at school 
− book, radio, television, video, computer, 

internet 

8. Utazás és turizmus − means of transport, public transport 
− holidays within the country and abroad 
− preparation: planning and organisation of a 

journey 
− advantages and disadvantages of travelling 

alone or in a guided tour 

9. Tudomány és technika − popular sciences, development of knowledge 
− the role of technical appliances in everyday life 

 
 


