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1. Célok, fejlesztési követelmények
(a kerettanterv és az érettségi vizsgakövetelmények szerint)
Az idegen nyelvi oktatás célja a kommunikatív nyelvtudás nyújtása, azaz a tanuló
tudjon ismert témakörökben szóban és írásban információt cserélni, szöveget megérteni és
létrehozni. Nyelvtudása segítségével képes informálódni más országokról, kapcsolatot tud
kialakítani és ápolni más anyanyelvűekkel. Cél, hogy a 12. évfolyam végére a diákok
elsajátítsák az önálló nyelvtudáshoz szükséges nyelvtanulási stratégiákat.
E cél elérésének elengedhetetlen feltétele, s egyben a nyelvórák alapvető feladata a
különböző képességek, kompetenciák fejlesztése. Az idegen nyelv hatékony használatához
nélkülözhetetlen készségek a beszédkészség, az íráskészség, a hallott és olvasott szövegek
megértésének készsége. Ezeken, vagyis az idegen nyelven folytatott kommunikáció
kompetenciájához tartozó készségeken kívül a nyelvtanítás során a NAT-ban felsorolt többi
kompetencia fejlesztése is megtörténik. Az alábbi táblázat a különböző kompetenciák
összefoglalását adja, továbbá azt, hogy a különböző kompetenciák fejlesztése hogyan valósul
meg a nyelvórákon, a nyelvtanítás folyamatában.
Kulcskompetencia

Idegen
nyelvi
kommunikáció

Digitális kompetencia

Kompetenciaterület
Szóbeli kifejezőképesség
- Beszéd és beszédértés;
- Párbeszéd folytatása különböző szituációkban;
- Szóbeli feladatok megoldása párban vagy kisebb csoportokban;
- Olvasott és hallott szövegek kapcsán felmerülő gondolatok, vélemények
és érzések kifejezése;
- Rövidebb beszámolók, előadások összeállítása és elmondása;
- Álláspont és vélemény megfogalmazása, ütköztetése, megvédése, vitában
való érvelés.
Írásbeli kifejezőképesség
- Gondolatok, vélemények, érzések kifejezése írásban;
- Különböző terjedelmű és témájú írott szövegek létrehozása;
- Olvasott és hallott szövegek feldolgozása írásban (jegyzetelés, tartalmi
összefoglalás stb.);
- Levelek, e-mailek, újságcikkek, esszék írása;
- Vélemény kifejezése, álláspont alátámasztása, érvelés írásban;
- Projektmunkát lezáró írásbeli prezentáció készítése;
- Fordítás idegen nyelvről anyanyelvre és anyanyelvről idegen nyelvre.
Információgyűjtés, információkezelés és információfeldolgozás
- Különféle információforrások használata;
- Számítógépes információs és kommunikációs technológiák alkalmazása;
- Prezentáció készítése a rendelkezésre álló eszközökkel;
- Részvétel együttműködő hálózatokban az Interneten keresztül;
- Önálló nyelvtanulás az Interneten elérhető nyelvtanulást segítő anyagok
felhasználásával.
Információs és kommunikációs eszközök alkalmazása a tanórán
Az eszközök adott feladathoz, célhoz illeszkedő kiválasztása és
alkalmazása.

A természettudományos és műszaki ismeretek felhasználása
Természettudományos nyelvórán
- A nyelvórákon, mivel öko-iskola vagyunk, különösen nagy
és műszaki
figyelmet fordítunk a felmerülő témákhoz kapcsolódó, a világról
kompetenciák
egyéb szaktárgyi órákon, illetve különféle forrásokból (például
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Kulcskompetencia

Matematikai
kompetencia

Kulturális tudatosság
és kifejezőképesség

Szociális és
állampolgári
kompetenciák

Kompetenciaterület
folyóiratokból, Internetről) szerzett ismeretek alkalmazása,
megvitatása;
- A természeti világgal kapcsolatos ismeretek, a különböző
törvényszerűségek és ok-okozati összefüggések bemutatása és
felhasználása (szóban vagy írásban) létrehozott idegen nyelvű
érvelésben;
- A természettudományos és műszaki ismeretek bővítése az Interneten
rendelkezésre álló idegen nyelvű irodalom és dokumentumok alapján.
Logikus és kritikai gondolkodás
- Logikus, ellentmondásoktól mentes érvelés írásban és szóban a
nyelvórákon felmerülő különféle (például erkölcsi, társadalmi vagy
gazdasági) problémákkal kapcsolatban;
- Mások véleményének és érveinek a kritikus vizsgálata és észérveken
alapuló megvitatása.
Kulturális nyitottság, tolerancia
- Az idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának a megismerése, elfogadása,
továbbá kulturális értékeinek a tisztelete.
Művészi élmény a nyelvórán
- Idegen nyelvű művészeti alkotások megismerése (pl. mesék, versek,
elbeszélések elolvasása, színdarabok, filmek megtekintése, dalok,
operarészletek meghallgatása stb.);
- Az olvasott, látott vagy hallott műalkotásokkal kapcsolatos érzések és
gondolatok megosztása másokkal szóban vagy írásban.
Etikai érzék, társadalmi érzékenység, felelősségérzet
- A közösségi munkához való etikus hozzáállás;
- Magyarország és az idegen nyelvű országok társadalmi, gazdasági,
környezeti és technológiai problémáinak a megismerése újságcikkeken, tvés rádióműsorokon keresztül;
- Értelmes gondolkodás a felmerülő problémákról, továbbá az emberi
felelősség belátása;
- Gondolkodás az egyén helyéről a társadalomban, a világban és a
természetben;
- Az embertársak és minden más érző lény iránti erkölcsi kötelezettségek
tudatosítása;
- Felelősség vállalása a személyes döntésekért, cselekedetekért;
- Felelősség a közös munkában az egyénre háruló feladatok elvégzéséért;
- Kitartás a vállalt munka elvégzése közben;
- A mások véleményével kapcsolatos bíráló észrevételek tiszteletteljes, az
emberi méltóságot soha nem sértő, mindig észérvekre alapozott,
személyeskedéstől mentes megfogalmazása.
Pozitív gondolkodás
- Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód
fejlesztése;
- Pozitív kép mutatása a környezeti problémák leküzdésében;
- A pozitív, előrevivő érzelmek erősítése.
Nyitottság és rugalmasság
- Kapcsolatkeresés, a társak elfogadása;
- Érdeklődés új ismeretek iránt;
- Társak véleményének mérlegelése és elfogadása;
- Rugalmasság a változásokkal szemben;
- Új, szokatlan módszerek mérlegelése, elfogadása.
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Kulcskompetencia

Kezdeményező- és
vállalkozóképesség

A tanulni tudás
képessége

Kompetenciaterület
Társas aktivitás és együttműködés
- Alkotó részvétel páros, csoport- és projektmunkában;
- A dolgok megtárgyalása;
- Véleménykülönbségek és konfliktusok kezelése;
- Az eredmények megosztása másokkal.
Környezettudatosság
- A természeti környezet állapota és az emberi tevékenység közötti
kapcsolat felismerése, átlátása;
- A jelenlegi folyamatok fenntarthatóságának felismerése, gondolatának
elfogadása és feltételeinek ismerete. Aktív szerepvállalás a környezet
megóvásában;
- Az egészséggel, a fogyasztással és a környezettel kapcsolatos társadalmi
szokások értékelése.
Szervezőképesség
- A csoportos munkamegosztás szervezése az egyéni adottságoknak
megfelelően;
- A saját tanulás szervezése.
Döntésképesség
- Döntési pontok felismerése a tanulási és az élethelyzetekben;
- Döntések meghozatala tájékozódás és a lehetséges alternatívák
számbavétele alapján;
- Kockázatvállalás és rutin a döntéshozatalban.
Helyzetbehozás
- Tervkészítés és végrehajtás a cél elérése érdekében;
- Kreatív és innovatív hozzáállás a feladatmegoldáshoz.
Önértékelés és önfejlesztés
- A személyiségfejlődés egyre tudatosabb irányítása;
- A saját tanulási folyamat értékelése;
- A társadalmi beilleszkedést lehetővé tevő értékrend és életmód
kialakítása.
Tanulásszervezés
- A saját tanulási folyamat szükségleteinek és elérhető lehetőségeinek
ismerete, az akadályok megszüntetése;
- A tanulási folyamat (idővel és információval való bánásmód)
megtervezése egyéni és csoportmunkában, projektfeladatban.
Tanulástechnikák alkalmazása
- Új tudások és képességek megszerzése, feldolgozása és beépülése;
- Útmutatások, ismert algoritmusok és tantárgy- vagy témaspecifikus
stratégiák felhasználása;
- A kooperatív tanulási technikák alkalmazása.

Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak
megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani.
A vizsga mindkét szinten (közép és emelt) írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy
nyelvi alapkészséget méri: olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és
íráskészség. A kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie
kell megfelelő szókinccsel, és ismernie kell a nyelv struktúráját is. Ezért a nyelvtani és lexikai
kompetenciát mindkét szinten külön vizsgarész keretében is mérjük. A vizsga egynyelvű, azaz
közvetítési készséget nem mér.
A követelmények az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint
az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. Az idegen
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nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A vizsga
középszintje az A2–B1, az emelt szint pedig a B2 szintnek felel meg.

C2
C1
B2
B1
A2
A1

Európa Tanács
Mesterszint
Haladó szint
Középszint
Küszöbszint
Alapszint
Minimumszint

Érettségi vizsga

Emelt szint
Középszint

Az Európa Tanács A2, B1, B2 szintjeinek általános leírása:
Megérti a változatos, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét,
követni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes
módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud
létrehozni különböző témákról. Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a
különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.
B1 Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek
gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes
külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget
tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe
tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről.
Rövid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző
álláspontokat és terveket.
A2 Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt közvetlenül érintő
területekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni olyan mindennapi, begyakorolt
helyzetekben, amelyekben egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud
egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és szűkebb
környezetéről.

B2

AJTP
Nyelvi
előkészítő
Emelt
inform.
Általános
tantervű
Emelt
idegen
nyelv
Humán,
reál,emelt
matem.

9/AJTP/Ny
Évi
Heti
óra
óra
252
7
540
15

Tantárgyi óraszámok
9. évfolyam
10. évfolyam
Évi
Heti
Évi
Heti
óra
óra
óra
óra
180
5
180
5
216
6
216
6

11. évfolyam
Évi
Heti
óra
óra
180
5
180
5

12. évfolyam
Évi
Heti
óra
óra
155
5
180
5

-

-

108

3

108

3

108

3

124

4

-

-

144

4

144

4

144

4

124

4

-

-

252

7

252

7

252

7

217

7

-

-

108

3

108

3

108

3

93

3

7

középszint
ek.
Emelt
szint ek.

-

-

-

-

-

36

1

31

1

72

2

64

2

Az optimálisan elérhető nyelvi szintek az európai standard szerint

AJTP
Nyelvi előkészítő
Második idegen nyelv
Alaptantervű 4 évf.
Alaptantervű 4évf.
tagozatos
Emelt szint

-

9. évf
A 2+
A2
A1
A1+
A1

10. évf.
B1
B1
A2
A2
A2

11. évf.
B1+
B1+
B1B1
B1-

12. évf.
B2
B2
B1
B1
B 1+

-

-

-

B1+

B2

9/
A2
A1
-

Csoportbontás mindenhol szükséges. Vannak tanulók akik már tanultak az általános iskolában
angol nyelvet. Célszerű ezeket a tanulókat külön csoportba szervezni (év eleji felmérés
alapján). A magas óraszám intenzív tanítást és tanulást tesz lehetővé, azaz a kezdők
hamarosan utolérhetik azokat, akik esetleg általános iskolában már tanulták a nyelvet, sőt
gyorsabb tempóra is képesek. Ezért úgy alakítandók ki a csoportok, hogy szabad legyen az
átjárhatóság köztük, hogy a hasonló tudású és munkatempójú tanulók kerülhessenek egy
csoportba.

2. Arany János Tehetséggondozó Program
Az Arany János Tehetséggondozó Program sikerének egyik kulcsa a nyelvtanítás
hatékonysága, eredményessége. A biztos alapokon nyugvó, széles körben felhasználható
nyelvismeret a most felnövekvő nemzedék jövőjének egyik alapfeltétele lehet (javítja a
továbbtanulási, munkavállalási és mobilitási feltételeket). Ebből kiindulva az AJTP angol
nyelvből végkimeneti célként tűzte ki, hogy a programban részt vevő tanulók képesek
legyenek a középfokú C-típusú nyelvvizsga megszerzésére, ill. később akár a felsőfokú Ctípusú nyelvvizsgára is. Ennek a többéves összetett feladatnak az első szakasza a 9. osztály
előkészítő évfolyam.
Célunk elérni azt, hogy a tanuló képes legyen angol nyelvű információt megérteni és
adni, együtt tudjon működni tanárával és társaival a nyelvórai feladatok megoldásában.
Legyen tisztában a nyelvtanulás részterületeivel. Alakuljon ki benne az igény az
osztályon kívüli idegen hatások (tv-műsorok, internet) önálló haladása érdekében történő
hasznosítására. Ebben az évben az ismeretek megalapozására kerül sor. Célunk az, hogy a
9. előkészítő évfolyam végére a diákok jussanak el a 0-A1 szintről az A1-A2 közötti nyelvi
szintre, melyet az Európa Tanács idegennyelv-oktatásra vonatkozó ajánlása a következőkben
fogalmazott meg:
A1:
Megérti és használja a gyakoribb, mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető
fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud
mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket,
amelyek személyes jellegűek (pl. hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket
ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra,
amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és segítőkész.
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A2:
Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt
közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal
kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi
helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél
családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulást
valamihez, a környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükséghelyzeteket
érintik.
A fent említett célok, tudásszintek eléréséhez figyelembe kell vennünk, hogy a
hátrányos helyzetű, kistelepüléseken élő tehetséges gyerekek valószínűleg a nyelvtanulás
területén szenvedtek az általános iskolában a legnagyobb lemaradást az alacsony óraszámok
és sok esetben a szakos tanárok hiánya miatt. Mindez nyelvtanulásuk motivációját is
gyengíthette, tehát a tantervbe ezt az elemet is szükséges figyelembe venni.

2.1 Arany János Tehetséggondozó Program 9/AJTP évfolyam
Évi óraszám: 252
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés, elköszönés:

Good morning/afternoon/evening.
Hello Becka.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Have a nice day.

Good morning.
Hello Karl.
Fine, thanks.
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thank you.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is my friend, …
How do you do?
Hi! Nice to meet you, I’m Sean.

Hello, I’m …
Hi. Nice to meet you.
How do you do?
Nice to meet you, I’m Emily.

Telefonálás

Hello, this is Harry Jackson. I’d like to
speak to George Simpson.
Can I speak to Holly, please?
Thanks for calling. Bye.

I’m sorry, he isn’t available at
the moment.
Yes, just a moment, please.
Bye.

Levél- és üzenetírás:

Dear Becka,
Dear Sir or Madam,
Yours faithfully,
Best wishes,
With love,

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
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Not at all.
That’s all right..
No problem.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New year / Birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
Sorry to hear that.
Sorry I’m late.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
I’m so happy to see you.
What do you think of that?
How do you feel about that?

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?
I hope you liked it.

That’s all right.
Happy Christmas / New Year /
Birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Great!
I’m happy to hear that.
That’s good news.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
It wasn’t very good.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s great.
véleménynyilvánítás:
What do you think of it?
It’s not very good.
Érdeklődés:

Are you interested in sports?
How was your weekend?
How are things with you?

I’m interested in tennis.
It was great, thanks.
Everything’s fine.

Tetszés, nemtetszés:

Do you like video games?
What do you think of this game?
Do you like dancing?

Yes, I do. I love them..
It’s not bad, I suppose.
No, I can’t stand it.

Akarat, kívánság:

Would you like a sandwich?
Can I have my bill, please?
I’d like the beef and mushroom pie,
please.
Anything to drink?

I’d like a hamburger
Are you paying together?
I don’t want beef.

Képesség:

Can you speak Italian?
Can you play football?
Could she ride a bike when she was six?

I can’t speak much.
I couldn’t play chess when I
was a child.

Kötelezettség:

You have to be back by ten.
I have to get up very early on weekdays.
Do you have to study a foreign language at
school?
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Szándék, kívánság:

What would you like to do?
How about going to a bike ride?
Shall we meet at my house on Saturday
afternoon?

I’d like to see that film,
OK, fine.

Preferenciák:

What do you prefer?
I’d prefer to go skiing.

I prefer sports games.

Terv:

What are you going to do?
I’m planning to visit France in the
summer.
Are you going to save the money?

We’re planning a party.
Who are you going to go with?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it? What is it like?
megnevezése, leírása:
What’s it in English?
What does that mean?
Események leírása:
The boys arrived in the town centre, and
decided to go to the cinema.
Információkérés, -adás:
What time is it, please?
What class are you in?
Did you meet her last night?
When will your friends arrive?
How far is it?
Excuse me. Where’s the science lab?
I’d like some information about the
gallery, please.

Tudás, nemtudás:

What time do you open and close?
What did you see?
What were they like?
Do you know when the museum opens?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Can you give me a pen, please?
Could you repeat it, please?
Can you help me?

I’m going to save some of it.

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
It’s half past twelve.
Yes, I did
Tomorrow evening.
It’s not very far, 10 minutes by
bus.
Turn tight. Go past the library.
It’s on the left.
It’s opposite classroom 7.
Certainly. What would you
like to know?

I don’t know.
I have no idea.

Certainly.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Felszólítás:

Stop at the next corner.
Come and take it.

Javaslat és arra reagálás:

Let’s go to the cinema tonight.
Shall we meet at the station?

Good idea.
OK. What time?

Kínálás és arra reagálás:

Would you like a drink?

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

What would you like?
Help yourself!
Have an orange.
Here you are.
Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?
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Yes, I’d love to.

I’m sorry, I can’t.
Yes, great.
I’m afraid, I can’t.

Can we meet at seven?
Let’s meet on Sunday.
Why don’t we go skiing?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Sorry, what did you say?
Could you repeat that?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Jelenidejűség

present simple
present continuous
present perfect simple

When does the museum open?
I don’t like fish.
What are the people doing?
I’m playing football
Have you done your homework?
I haven’t read that book.

Múltidejűség

past simple

We went to the cinema last night.
Did you visit the museum
yesterday?

Jövőidejűség

going to

What are you going to do this
summer?
I’ll have a sandwich.
When will you come to see us?.

simple future
Birtoklás
kifejezése

have (got)
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
there is/are

12

I don’t have many books.
She’s got a lovely blue dress.
my, your, his/her/its,our, their dog
mine, yours,…theirs
Holly’s sister
the door of the librrary
whose?
here, there, on the left, on the right,
in, on, under, opposite, next to,
between, in front of, behind, inside,
outside, above
There is a notice board next to the
window.

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Időbeli viszonyok Gyakoriság

how often?

Időpont

when? what time?

Óra

what’s the time?

always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always get up early.
now, in the morning
yesterday, last year, two weeks ago,
tomorrow, next week
in 2004, in May, at 6 o’clock, on
Tuesday
It’s half past nine.

Mennyiségi
viszonyok

singular and plural
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns
some, any
quantifiers

children, people, men, women …
one, two, three., …
first, second, …
How many books have you got?
How much food has she got?
I haven’t got any time.
a lot, not much, little, few
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)

Holly’s younger than Becka. Jane is
the prettiest girl.
I’m as tall as you.
This is the most interesting book
good, bad …(better, worse)
What’s it like?
What colour is it?

irregular adjectives
what … like
what colour
Modalitás

can
could

She can swim very well.
Can I open the window?
He could speak two languages at
the age of five.
Could you repeat that, please?

Logikai
viszonyok

linking words

and, or, but, because

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners
some+plural noun
any+plural noun

a, an, the
There are some pens in this bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any apples.
There’s some beer in the glass.
There isn’t any pie on this plate.

some +singular noun
any + singular noun
nominative and
accusative of personal
pronouns
demonstrative pronouns
indefinite pronouns
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I, he, they…
me, him, them…
this, that, these, those
somebody, anybody, nobody,
everybody …

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyes vonatkozások, család 35 óra

önismeret, illemtan, kommunikáció

Család, rokonság, barátok, közérzet, érzelmek

Környezetünk 35 óra
Otthon, lakás, Közlekedés, tájékozódás, útbaigazítás

hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan
földrajz, országismeret,

A munka világa 35 óra

hon- és népismeret, brit civilizáció

Munka, hivatás, kommunikáció, telefonálás, levélírás

Az iskola 20 óra

oktatás, országismeret, hon- és
népismeret

tantárgyak, tanulás

Életmód 30 óra
Napirend, szokásos tevékenységek, házimunka, tanulás, étkezés,
egészséges étrend

Szabadidő, művelődés, szórakozás 35 óra

hon- és népismeret, egészségtan,
illemtan, egészségtan,
gasztronómia
kultúra, országismeret, önismeret,
egészségtan

Szabadidő, sport, egészség, kikapcsolódás

Utazás, turizmus 20 óra

hon- és népismeret, brit civilizáció

utazás, pályaudvar, múzeum
Év végi vizsgára készülés 20 óra

Félévi és év végi rendszerezés, számonkérés 22 óra

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgást követni.
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Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű
közléseket írásban megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

2.2 9. vagy 10. évfolyam
Évi óraszám: 180
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
.
Hello Matt.
Hello, how are you?
Hi!

How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Hello Alice.
Fine, thanks. And you?
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you on Monday.
Good night.
Have a nice day.
Have a good weekend!

Goodbye.
Bye!
See you.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
How do you do?
This is my friend, Sam.
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Good night.
Thanks, bye.
Hello.
How do you do?
Nice to meet you.

Levéírás:

Dear Alice,
Dear Mr/Mrs...
Greetings,
Best wishes,
Love,
I look forward to hearing from you.
Sincerely,

Érdeklődés mások
How are you today?
hogyléte felől és reagálás:

Fine. / OK / All right.
Not very well, I’m afraid.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
That's all right.
You're welcome.

Bocsánkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

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

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New Year / birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
I’m sorry to hear that.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about that?

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

Great!
I’m so glad / happy.
I’m happy to hear it.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m so happy with…
That wasn’t very good.

Remény:

I hope so.
I’m looking forward to…
I hope you’ll pass the exam.

Are you coming to dinner tonight?

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s terrible.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
arra reagálás:
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Tetszés, nemtetszés,
érdeklődés:

Do you like French food?
How do you like it?
What do you think of her new dress?
Are you interested in sports?

I don’t like it.
I think it’s great.
It looks nice.
I’m interested in football.

Akarat, kívánság:

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

I’d like an ice-cream.

Képesség:

Can you speak French?
How many apples can you buy?

I can understand French.

Kötelezettség, tiltás:

You have to pay over there.
You mustn’t smoke here.

Lehetőség:

He may go out this evening.
They might be at home now.

Terv:

I’ve decided to get a smart phone.
I'm going to buy a smart phone.
We're planning a weekend by the seaside.

Ígéret

I’ll help you with the homework.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does that mean?
What does it look like?
This photo shows...
Események leírása:
What happened?
Információkérés, -adás:
Tudás, nemtudás:
Ismerés, nem ismerés:

Did you meet Alice?
When will you leave?
Can you tell me the way to the station?
Do you know where he lives?
Do you know Sam?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you do me a great favour?
Could you give me a piece of paper?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:
You mustn’t smoke here.
Don’t worry.
Segítségkérés és arra való Can you help me?
reagálás:
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése
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Which one are you going to
buy?
Where are you going?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
A young man ran up and put a
bag on the bench.
Yes, I did
At 6 in the evening.
Take the first street on the left
I have no idea.
Yes, we have already met.

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

How can I help you?

Sorry, what did you say?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?

Párbeszéd strukturálása:

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

present simple

present perfect passive
past simple
past simple passive
past continuous
past perfect
Jövőidejűség

going to
future with will

Birtoklás
kifejezése

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

And then… So… because…

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

present simple passive
present continuous
present perfect simple

Múltidejűség

Hi, Matt, how are you today?

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
picture location
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She likes nice dresses.
He doesn't go to school.
These phones are made in China.
What are the girls doing?
Both Joe and Eva have been to
London.
How long have you been here?
Printed books have been bought and
sold for hundreds of years.
What did you do on Sunday?
I stayed at home and revised.
It was found behind the desk.
What were you doing at six
yesterday?
After dad had washed the car, he
read the newspaper.
What are you going to do on
Sunday?
She’ll be at home tomorrow.
I think Barcelona will win.
We haven’t got a house, but we have
a flat.
my, your, his/her/its,our, their
mine, yours,…theirs
Joe’s brother
the door of the cupboard
Whose?
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 / bottom, on the left/right,
at the back, in the background

Fogalomkörök
Időbeli viszonyok Gyakoriság
Időpont
Időtartam

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
adverbs of time with
present perfect simple
how often?
when? what time?

when
perfect simple
Mennyiségi
viszonyok

singulars and plurals
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives

Modalitás

should/shouldn’t

can/ could
(ability)

can/could/may
(permission)
must (obligation)
have to
mustn’t
Logikai
viszonyok

linking words
zero conditional
first conditional
second conditional
wish

Függő beszéd

reported speech
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already, yet, just
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week
in 1998, in May, at 4 o’clock, on
Tuesday
I was sleeping when the phone rang.
We have lived here for seven years.
children, people, men, women …
one, two, three..
first, second…
How many books have you got?
I’ve got a lot of/few books.
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake
all, both, none, neither
each, every
The Nile is longer than the Amazon.
She is the most beautiful girl in the
class.
better, worse, farther
I think you should visit the Roman
Baths.
You shouldn’t eat so much..
She can swim very well.
How fast can you run?
He could come in through the
window.
Can/could/may I open the window?
You must read this book.
Did you have to work last week?
You mustn’t drive fast here.
and, or, but, because, so, although
You breathe slowly if you are
relaxed,
If you walk under a ladder, it'll bring
bad luck.
If people drank tap water, they
wouldn't buy bottles.
I wish I had an umbrella..
She said that Mark had stoled the
bag.
She said she would do it the next
day.

Fogalomkörök
Szövegösszetartó
eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
articles
some, any, many, much
countability
indefinite pronouns

a, an, the
There isn’t much milk in the fridge,
but there are some eggs there.
somebody, anybody, nobody,
everybody, something, etc.…

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, napi tevékenységek, iskola 18 óra

önismeret, illemtan, országismeret, földrajz,
kommunikáció

Barátok, személyleírás, képleírás, helyleírás 18 óra

önismeret, kommunikáció, kultúra, földrajz

Város és vidék, tájak, tájékozódás a világban. 18 óra

környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, földrajz

Egészséges életmód, sport, étkezés 18 óra

környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, egészségtan

Öltözködés, vásárlás 15 óra

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek

Kommunikáció, telefon, hasznos eszközök, publikáció
18 óra

kommunikáció, technológia, média, brit
civilizációs ismeretek

Szórakozás, film, mozi, könyvek 18 óra

média, hon- és népismeret, önismeret, kultúra

Levélírás, email 15 óra

illemtan, kommunikáció, brit civilizációs
ismeretek

Év végi ill. Dexam nyelvvizsgára készülés 20 óra
Félévi és év végi rendszerezés, számonkérés 22 óra

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
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 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni

2.3 10. vagy 11. évfolyam
Évi óraszám: 180
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.
Hi.

Yes?
Can I help you?

Köszönés:

Good morning / afternoon / evening

Good morning / afternoon /
evening
Hello Zoe.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!

Hello Max.
Hello, how are you?
Hi!
Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you tomorrow.
Good night.
Have a good day.

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks. Bye!
OK, bye.
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Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is Mr/Mrs/Miss…
How do you do?
Levélírás:

Hello.
Nice to meet you.
Pleased to meet you.
How do you do?

Dear Jane,
Hi Peter,
Kind regards,
Best wishes,
Write soon,
Love,
I’m looking forward to hearing from you
soon.

Érdeklődés mások
How are you feeling today?
hogyléte felől és reagálás: How are you doing?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not too bad.

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
You are welcome.
That’s all right.
Don’t mention it.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.
Please forgive me.

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

Gratulációk, jókívánságok Merry Christmas.
és azokra reagálás:
Happy New Year!
Happy birthday!
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about it?
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Merry Christmas.
Happy New Year!
Happy birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Great!
I’m so glad.
I’m very happy about it.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you pleased with…?
Are you happy with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m happy with…
It’s not very good.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I don’t think it’s good.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
I think it’s terrible.
arra reagálás:
I need time to think about it.
Érdeklődés, tetszés,
Are you interested in computing?
I’m interested in art.
nemtetszés:
Do you like paintings?
They don’t really interest me.
You like skiing, don’t you?
I think it’s great.
Dicséret, kritika:

You’re really kind.
Well done.

Akarat, kívánság:

Would you like a drink?
I’d like to leave now.

I’d like a little tea.

Képesség:

Can she swim well?

I couldn’t ride a horse.

Lehetőség:

She may be at home now.
He might be right.

Szándék, kívánság:

What do you want to do?
Would you like to go home now?

I’d like to see a good film.
I don’t want to go out tonight.

Terv:

Are you going to play football this
weekend?
Do you fancy going out for a drink?

I’m going to finish my essay
tomorrow.
I’m planning to take a trip to
France.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does he look like?
Események leírása:
What happened?
Információkérés, -adás:

Tudás, nemtudás:
Bizonyosság,
bizonytalanság:
Ismerés, nem ismerés:

When will you have to go back?
How did you find out about the job?
How far is the beach from here?
When did you start kayak surfing?
Do you know if we may camp here?
Are you sure you want to go?
Do you think Romeo and Juliet is on this
week?
Do you know Liverpool well?
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It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
Thr door opened and the
passengers were thrown out of
the plane.
About an hour later.
I saw it advertised on a
website..
It's just a few hundred metres.
Ten years ago.
I’m not sure about this.
I have no idea.
I’m not sure. Maybe.
I don’t think it's played in this
theatre.
I've already been there, but I
don't know it very well.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you tell me the truth, please?
Can you lend me your pen?
Would you help with the housework?
Can you recommend a good dentist?
Segítségkérés és arra való I need help with my homework. Could you
reagálás:
translate a few words for me?
Javaslat és arra reagálás:
Let’s go to a pub tonight.
How about skiing at the weekend?
Tanács és arra reagálás:
What would you recommend?
What shall I do?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése
Párbeszéd strukturálása:

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Could you repeat it, please?
Sorry, where did you say it
was?
I don’t think I understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?
Can I ask you a few questions?
Could you please let me
know…
And then… so… because…
Well, it’s been nice talking to
you.

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous
present perfect passive

Múltidejűség

Yes, certainly.
Certainly, here you are.
Sorry, I can’t at the moment.
I’m afraid I can’t.
Certainly.
Yes, of course.
I’d prefer to go to the cinema.
Good idea.
Why don’t you…?
I think you should…
Try (not) to…
In your position I would…
I think you need…

past simple
past simple passive
past continuous
past perfect
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What time does this pub open?
Music is included in the price.
We’re having lunch in a pub today.
Have you seen this story about a
deserted boat?
I feel sick; I've been eating
chocolates all day.
A luxury yacht has been found
deserted off the coast of Monaco.
I took orders and served food and
drinks.
No food was served in that pub..
We were sitting on the beach when
we heard the noises.
He said they had been married for
ten years.

Fogalomkörök
Jövőidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
going to
present continuous
future simple
future continuous
future perfect

Műveltetés

I’m going to finish my science
project this afternoon.
We’re going to a pub tonight.
When will the train leave?
Which hotel will we be staying at?
Will doctors have found a cure for
all major diseases by 2025?

have something done

We'll have the house decorated next
month.

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

I have two brothers and a sister.
my, your, etc.

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
location

under, opposite, next to, between, in
front of, behind, inside, outside,
above, etc.
in the east/west, by the station, near
the pub, along the river, etc.

Időbeli viszonyok

adverbs of time
how often?
when? what time?
how long?

already, yet, just, etc.
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day, etc.
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week, in 1970, in
July, at 4 o’clock, on Monday, for a
week, since last year, etc.

Mennyiségi
viszonyok

cardinal /ordinal
numbers
money

two hundred and second
seven hundred and fifty-five
thousand three hundred and sixty-six
pounds

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives,
adverbs)

Mum is a faster driver than dad.
Dad drives more slowly than mum.
It's getting more and more difficult
to meet people.

Modalitás

should, can/could
be able to, must, have to,
need, may, might, used
to

You should care more for your
health.
If you refresh the page, it might
load.
We will be able to choose how long
our life is.
They could have been attacked by
pirates.

Logikai
viszonyok

linking words

and, or, but, because, although,
however, whereas, etc.
If your hair gets wet, you feel cold.
Climate change will get worse is

Birtoklás
kifejezése

Gyakoriság
Időpont
Időtartam

zero conditional
conditional 1
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the cook’s helper
the entrance of the restaurant
Whose car is that?

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
factories do not reduce their carbon
emissions.
If I got that job, I would make much
more money than now.
If Beth hadn't spent all her pocket
money, she would have been able to
buy a new phone.
I wish you'd thrown out those jeans.

conditional 2
conditional 3

I wish
Függő beszéd

reported speech

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
a, an, the, no article
indefinite pronouns, etc. some, any, no, none, somewhere, noone, every, etc.
relative pronouns,
He's the doctor who helped my
defining and nongrandmother..
defining relative clauses Harrods, which is in Knightbridge in
London, is a famous department
store.

He asked her if she could call him
back.
He told her that he hadn't robbed the
bank the week before.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, barátok, öltözködés, ruhavásárlás, divat, társas
kapcsolatok, szerelem 23 óra

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan, divat

Munka, munkahely, napi tevékenységek, álláskeresés,
pénz, bank, internet 23 óra

önismeret, kommunikáció, illemtan, brit
civilizációs ismeretek, népismeret

Levélírás, hivatalos levél, email, telefon,
kommunikáció 23 óra

kommunikáció, illemtan, brit civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Életmód, egészség, orvos, betegség 23 óra

egészségtan, brit civilizáció, önismeret

Sport, szabadidő, film, művészet, irodalom, zene 23 óra kultúra, média, hon- és népismeret,
egészségtan
Utazás, kirándulás, közlekedés, tájékozódás 23 óra

földrajz, technológia, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, kommunikáció

Év végi ill. Dexam nyelvvizsgára készülés 20 óra
Félévi és év végi rendszerezés, számonkérés 22 óra

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
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 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség
nélkül megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett
szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.

2.4 11. vagy 12. évfolyam
Évi óraszám: 180
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
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Kezdeményezés és válasz
Köszönés, megszólítás,
elköszönés

Excuse me.
Sorry to disturb you.
How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
See you later.
Good night.
Take care.
Keep in touch.

Bemutatkozás, bemutatás

My name is… This is…
How do you do?

Személyes és hivatalos
levél, email

Dear Sir / Madam,
Dear Mr/Mrs/Miss/Ms …
Dear John,
Best wishes,
Love (from),
I’m looking / I look forward to hearing
from you soon.
Kind regards,
Yours faithfully,
Yours sincerely,

Érdeklődés mások
hogyléte felől és arra
reagálás

How are you?
How are you feeling today?

Yes, can I help you?
What can I do for you?
How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Fine, thanks. And how about
you?
Hi!
Goodbye.
See you.
Good night, have a nice sleep.
Thanks. Bye!
I will. Bye.
Hello. / Hi.
How do you do?
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

What’s the matter?

Fine, thanks.
Not too bad.
Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I’m afraid.
Actually, I’m suffering from…

Engedélykérés és arra
reagálás

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

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönet és arra reagálás

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

That’s all right.
Not at all.
You are welcome.
No problem.
Don't mention it.
My pleasure.

Bocsánat kérése és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m terribly sorry.
I must apologise for coming late.
Please forgive me.

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

I’m sorry about ….
I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, szomorúság
Are you happy about …?
What do you think of …?
How do you feel about …?

Great! / Fantastic. / Terrific.
I’m so glad / happy.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Hála

It was most kind of you.
I’m very grateful to you.

Sajnálkozás

Do you feel sorry for …?

I feel sorry for her.
Sorry to hear, things are
difficult for her.

Remény

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

I’m looking forward to…
I can hardly wait for…
I hope you’ll have time to join
us for the trip.

Aggodalom, félelem

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

I’m worried about the news.
It was really frightening.

Bánat, elkeseredés

Are you disappointed with the results?

I’m very disappointed.
I’m sorry to hear that.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I don’t think it’s fair.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
I think it’s horrible/terrible.
arra reagálás
Do you? I don’t.
It’s a pity we couldn’t do it.
Valaki igazának az
You are right.
I don’t think she was right.
elismerése és el nem
You are wrong.
ismerése
She was wrong to say so.
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.

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

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

She is certainly tired. / She
must be tired.
It seems to be real.
I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.

Képesség

Can you speak French?
Are you able to play golf?

I can understand French
I’m unable to ride a motorbike.

Preferenciák:

What would you rather do?
What would you prefer?
Would you rather stay at home?

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

Érdektelenség,
közömbösség

Do you mind?
What do you think of it?

It doesn’t matter.
It’s all the same for me.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása
What does he/she/it look like?
Do they look like students?

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
The girl in the yellow dress is
my sister.
They certainly seem quite
stressed.

Események leírása

What happened?

Helen had a shower, brushed
her teeth and went to bed.

Információkérés, -adás

When will the next bus leave?
How long does it take to get there?

At 6.45.
It’s about one hour.

Feltételezés, kétely

I suppose we’ll arrive a bit late.
I don’t suppose they can come early.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés
John, could you do me a favour?
Could you lend me five pounds?

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

Segítség felajánlása

Shall I bring you a newspaper?

I’ll do the cleaning for you if
you like.

Javaslat és arra reagálás

Let’s go to the beach tomorrow.
Why don't we go out tonight?

Good idea.
I’d rather not.

Reklamálás, panasz

It was terrible.
It’s too cold.
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?
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Why don’t you…?
I think you should…
I don’t think you should…
You’d better…

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása
Visszakérdezés, ismétléskérés

Párbeszéd strukturálása

Beszélgetés kezdése

I have a little problem.
Listen, I’ve just had an idea.
The first thing I would suggest
is… Then we could…
Well, it’s been nice talking to
you.

Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása
Beszélgetésbe be- és
kilépés

Beszédszándék jelzése
Félbeszakítás
Folytatás szándékának jelzése
Befejezési szándék jelzése
A partner mondanivalójának követése

Saját szöveg strukturálása

Példák megnevezése
Témaváltás

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous

Múltidejűség

past simple
past continuous

past perfect
Jövőidejűség

Can I join in?
Can I say something?
I’m sorry, but…
Just let me finish what I was
going to say…
Just one more thing,
Finally…
To sum up…
Do go on.
Don’t let me interrupt you.
Talking of books, I would…
But there’s also another
thing…
Going back to the subject…
Well, to sum it up…
No, I mean….
The only problem is…

Visszatérés a témához
Összefoglalás
Helyesbítés
Kiemelés, hangsúlyozás

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Could you repeat it, please?
What time did you say they
were to arrive?

going to
future simple
future continuous
future perfect
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She doesn't usually get up early..
I’m not going out today.
I’ve read three books so far this
month.
Father hasn’t been driving much
recently.
John went to bed at ten o'clock.
I really enjoyed that book.
It was a beautiful morning. The
sun was shining and the birds were
singing
He said he hadn't been to London
before.
What are you going to wear at the
party tomorrow?
I don’t think he’ll do it.
What will you be doing this time
tomorrow?
I’ll have finished the article by the

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
weekend, I think.

Műveltetés

have/get something done I’m getting my car washed this
afternoon.

Birtoklás
kifejezése

have, possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

She’s had her car for two years..
mine, yours, etc.
the teacher’s notebook
the front door of the house
Whose car is this?

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/
bottom, etc.

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

adverbs of time with
present perfect
how often?

Időpont
Időtartam

when? what time?
how long?

already, yet, just, so far, recently,
lately, etc.
always, often, sometimes, never,
once a week, occasionally, etc.
I slept four hours last night.
I was sleeping at 2 at night.
He’s been sleeping for four hours.
She was watching TV while we
were studying.

while
Mennyiségi
viszonyok

plurals, countables,
uncountables, numbers,
pronouns, etc.

time, traffic, furniture, clothes,
news, information, etc.
all, every, both, neither, none, etc.

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives
too / enough
like (preposition)

The rich are not necessarily
happier than the rest of us.
This story is the most interesting
of all.
This photo is too old, just like the
other.

Modalitás

should, can, must, may,
might, need, have to,
used to, etc.

You should ask the teacher.
They must be at home, there’s a
light in the window.
When I was a student, I used to
study in the library.
They can’t have gone to sleep yet,
it’s only 9 o’clock.
The car might have been washed
while we were in the shop.

modals + perfect
infinitive
passive modals
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Fogalomkörök
Logikai viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
linking words
first conditional
second conditional
third conditional

and, or, but, because, although,
that’s why, in case, etc.
I’ll be ready as soon as I’ve had a
shower.
If I were you, I wouldn’t buy that
suit.
They would have finished if they
had more time.

Függő beszéd

reported speech

She said she was going to London
the next day.

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
indefinite pronouns,
quantifiers, etc.

a, an, the, no article
some, any, no, none, somewhere,
no-one, all, every, each, both, etc.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyiség, tulajdonságok, személyleírás, tárgyak,
képek leírása 20 óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Munka, hivatás, életút, karrier, életrajz 22 óra

önismeret, kommunikáció, hon- és népismeret,
brit civilizációs ismeretek

Értékek, pénzügyek, újság, média, internet 25 óra

kommunikáció, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek

Élővilág, állatok, tágabb környezetünk, a Föld 25 óra

földrajz, országismeret, kultúra, civilizációs
ismeretek

Vélemény kifejezése, érvelés, tervek 20 óra

hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek,
kommunikáció

Űrutazás, globális felmelegedés, környezetvédelem 26
óra
Év végi ill. Dexam nyelvvizsgára készülés 20 óra

kultúra, média, hon- és népismeret,
civilizációs ismeretek

Félévi és év végi rendszerezés, számonkérés 22 óra

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
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Beszédkészség
A tanuló
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések
alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegtípusokat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.

2.5 12. vagy 13. évfolyam
Évi óraszám: 180
a) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyes vonatkozások, család gyerekkori emlékek
20 óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Ember és társadalom, emberek külső és belső
jellemzése.
Barátság, házasság, életünben bekövetkező változások
22 óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Háború és béke, az egyenlőségért vívott harc20 óra

kommunikáció, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek
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Utazás (idő), bevándorlás, Európai Unió 23 óra

földrajz, országismeret, kultúra, civilizációs
ismeretek

Vélemény kifejezése, érvelés, tervek 20 óra

hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek,
kommunikáció

Ízek, ízlés – divat –fiatalság 20 óra

kultúra, média, hon- és népismeret,
civilizációs ismeretek

Titkok, pletykák, halhatatlanság 13 óra
Félévi és év végi rendszerezés, számonkérés 22 óra
Érettségire készülés 20 óra

2.6 A tanulók értékelése
Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés,
melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy
alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják
teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a
tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját.
Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket egyaránt
értékeli. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás,
motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál. A célirányos számonkérés a tanulói
teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája, a hangsúly sokkal inkább az idegen nyelven
végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek minősítésén van.
Az Oxford University Press tananyagaihoz készített tanári kézikönyvek tartalmi és
módszertani segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási folyamat különböző szakaszaihoz
ellenőrző feladatokat, előre elkészített felmérőket javasolnak: vagy a kézikönyv függelékeként,
vagy különálló, ingyenes füzetben. Ezek mindegyike korlátlan számban fénymásolható. Fontos,
azonban, hogy a tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy
alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A tankönyv, a munkafüzet és a hanganyag
minden fejezete különböző lehetőségeket ajánl fel a tanulói teljesítmény értékelésére.
Az értékelésnek, visszajelzésnek rendszeresnek és folyamatosank kell lennie.Fontos,
hogy motiváló erejű legyen, a tanuló fejlődését nem kizárólag objektive, hanem önmagához
mérten is kell értékelnünk. Az értékelés történhet érdemjegyek vagy pluszok, plusz pontok,
figurák adásával, melyek jeles érdemjegyre válthatók. Értékelnünk kell a témazáró
dolgozatokat (melyeket nagyobb egységekből, több unitból íratunk), a röpdolgozatokat
(melyeket egy egységből vagy esetlegesen egy-két óra tananyaából íratunk) a fogalmazási
feladatokat (melyek megvalósulhatnak házi fogalmazásként, csoport- vagy pármunkában
megírt órai fogalmazásként valamint a tanórán megírt fogalmazási dolgozatként is), s zsóbeli
feleleteket, kiselőadásokat, a power pointos prezentációkat (melyeket tanácsos pároknak vagy
háromfős csoportoknak kiadnunk).
Értékelhetők természetesen a házi feladatok, főleg egy felelet részeként, szóbeli
feleletek (képleírások, szövegértések), a diákok tanórai munkája, a szorgalmi feladatok, az
önálló kutató munka (e két utóbbit csak pozitívan értékeljük!). A szóban elhangzó feleleteket,
képleírásokat, párbeszédeket, kiselőadásokat helyes, ha az egész csoport közösen
megbeszélve is értékeli (ezzel elérhetjük, hogy a diákok figyelmesebben hallgathassák
társaikat), ily módon támpontot, segítséget nyújtva egymásnak a további fejlesztenedő
területek megtalálásához.

Az értékelés során a témazárókat a következő skála szerint osztályozzuk:
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85-100% = jeles
70-84%= jó
55-69% = közepes
40-54 % = elégséges
0-39%= elégtelen.
Az úgynevezett röpdolgozatok esetében a következő skálát alkalmazzuk:
90-100% = jeles
79-89% = jó
61-78% = közepes
51-60% = elégséges
0-50% = elégtelen.
Az osztályozó- és pótvizsgák esetén az érettségi vizsgák értékelési skáláját
alkalmazzuk:
80-100% = jeles
60-79%= jó
40-59% = közepes
25-39% = elégséges
0-19%= elégtelen.
1,8 fölötti átlag esetén a végső érdemjegy elégséges. Elégtelen osztályzat csak 1,8 alatti
vagy annál rosszabb átlagra adható.
2,6 továbbá 3,6 és 4,6 fölötti átlagok esetén mindig fölfelé kerekítünk.

2.7 A tankönyv kiválasztásának elvei
 A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek,
használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv
elsajátítását.
 A tankönyvsorozat a középiskolai angol nyelvi tanterv követelményeit 100%-ban fedje.
 A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz.

2.8 Kerettantervi megfelelés
A kerettanterv által biztosított 10%-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek
elmélyítésére és gyakorlására szolgál. A témák új tartalmi elemekkel nem bővülnek, a sikeres
továbbhaladást, érettségi vizsgát és további nyelvhasználatot elősegítő gyakorlás minden
szinten beépül az órakeretbe.

2.9 Módszerek és eljárások
Frontális osztálymunka, kisebb-nagyobb megszakítással más módszer alkalmazása is. A
csoportmunka egy igen kedvelt munkaforma, a gyengébb képessésű tanulók sem érzik
magukat hátrányba. Ez a módszer sikerélményt biztosít minden csoporttagnak. Projectorral és
laptoppal kihasználjuk a technika adta lehetőségeket, több érzékszervet is bevonunk az
ismeretek elsajátításába.
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Anyanyelvi lektorunk nagy segítség, aki feladatának tekinti, hogy feloldja a tanulókban az
esetleges gátlásokat ezáltal fejleszti a kommunikációs készséget, ugyanakkor meghatározó
szerepe van a kultúraközvetítés fejlesztésében is.
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3. Nyelvi előkészítő

Képzés megnevezése

9/ny
15

Emelt szintű öt évfolyamos idegen nyelv

Heti óraszámok
9.
10.
11.
6
6
5

12.
5

9/ny évfolyam – 15 óra (540 óra)
9. évfolyam – 6 óra (216 óra)
10. évfolyam – 6 óra (216 óra)
11. évfolyam – 5 óra (180 óra)
12. évfolyam – 5 óra (155 óra)
Nyelvi előkészítő évfolyam a négy osztályos középiskolai nevelés-oktatás előtt
Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai
referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az
általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel
és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést
átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok,
rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg
autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók
maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé
válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami
komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási
folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a
projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
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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 hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és
fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének
fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív
nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak,
interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak
megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek 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 nyelvi előkészítő évfolyamra vonatkozó témalista azonos az élő idegen nyelvi
kerettantervekben szereplő, a 9–12. évfolyamok számára ajánlott listával. A NYEK programra
készült helyi tantervben kell meghatározni, hogy ezek közül mely témákat dolgozzák fel ezen
az évfolyamon és milyen sorrendben, milyen mélységben foglalkoznak velük a későbbi
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évfolyamokon. 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.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. § (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a
kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő évfolyam (NYEK) előzheti meg, feltéve hogy az
intézmény megfelel a 20/2012. (VIII. 31.). EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek. A
rendelet 137. §-a (1-4) alapján nyelvi előkészítő évfolyammal induló nevelés-oktatás csak
abban a középiskolában folytatható, amelyik három egymást követő tanév átlagában teljesíti
azt a feltételt, hogy a képzés indítását követő harmadik tanév végéig az első idegen nyelvből a
nyelvi előkészítő évfolyamokon tanulók legalább hatvan százaléka a KER szerinti B2 szintű
nyelvtudást igazoló, a hivatal által szervezett mérést sikeresen teljesíti. A mérés alól mentesül
az a tanuló, akik a mérés időpontjáig bemutatja a célnyelvből szerzett, a KER szerinti B2
szintű nyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványát.
Amennyiben a tanulók két idegen nyelvet tanulnak, az iskolának a második idegen
nyelvből a nyelvi előkészítő évfolyamot követő, a 9–12. évfolyamokon folyó nevelésioktatási szakaszban az oktatás feltételeit oly módon kell biztosítania, hogy a képzést nyelvi
előkészítő évfolyamon kezdő tanulók legalább ötven százaléka a tanulmányok befejezéséig
vagy a KER szerinti B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgát, vagy a KER szerinti B2 szintű
idegennyelvtudásnak megfelelő emelt szintű érettségi vizsgát tegyen. A rendeletben megadott
feltételeket először a 2012/2013. tanévben nyelvi előkészítő évfolyammal induló nevelésoktatásra kell alkalmazni, és a 2014/2015. tanév végéig teljesíteni kell, ennek hiányában új
NYEK képzést az adott középiskola a következő tanévben nem indíthat.
A nyelvi előkészítő évfolyam, azaz a 9/Ny osztályok (20/2012., 2. § (2) b)) általános
céljai megegyeznek az „Idegen nyelvek” kerettantervekben megfogalmazottakkal. Az
előkészítő évben biztosított intenzív nyelvtanulás keretében a különböző háttérrel érkező
tanulók esélyt kapnak tudásuk összehangolására, a felzárkózásra és az intenzív fejlődésre. A
NYEK képzés közvetlen célja, hogy a nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók intenzív
nyelvtanulással olyan nyelvtudáshoz jussanak, amely megalapozza a további négy év
nyelvtanulását. A tervezéskor figyelembe kell venni azonban, hogy a nyelvi előkészítő
évfolyam magas idegen nyelvi óraszáma elsősorban nem arányosan megemelt
tananyagmennyiséget jelent, hanem tágabb teret biztosít az elmélyítésre, a gyakorlásra és a
szilárd alapok megteremtésére.
A Nemzeti alaptantervhez hasonlóan, a közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi
jellemzői miatt a NYEK kerettantervben is 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. 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
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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.
Jelen kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyammal induló négy osztályos gimnáziumi
és szakközépiskolai képzés nyelvi előkészítő évfolyamára készült. A NYEK-nél és a 10.
évfolyamnál szereplő két szintet a 20/2012. EMMI rendeletben meghatározott feltételek
indokolják. Fontos, hogy az ötéves nyelvtanulási folyamat tervezésekor figyelembe kell venni
az egyes tanulócsoportok szükségleteit, az év elejei szintfelmérés eredményét és a tanulók
haladási tempóját. A magasabb óraszám és a rendeletben meghatározott két lehetséges
kimeneti szint teret ad a differenciált, a tanulók igényeinek megfelelő oktatás megvalósítására.
A nyelvi előkészítő évfolyammal induló középiskolai oktatásban a Nemzeti
alaptantervben megadottak szerint a gimnáziumokban kettő, a szakközépiskolákban egy
nyelvet kötelező tanulni, de a megfelelő feltételek megléte esetén itt is két nyelv javasolt. A
második idegen nyelv tanítása legkésőbb a 9. évfolyamon meg kell, hogy kezdődjön, de
javasolt már a nyelvi előkészítő évfolyamon. A kötelezően elvárt minimumszinteket az első
és második idegen nyelvre a lenti táblázat foglalja össze. A megadottaktól az intézmények a
megfelelő feltételek megléte esetén felfelé eltérhetnek.

1. idegen nyelv
2. idegen nyelv

NYEK évfolyam,
minimumszint
A2-B1

10. évfolyam,
minimumszint
B1-B2
A2-B1

12. évfolyam,
minimumszint
B2
B1-B2

A követelmények az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint
az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. Az idegen
nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A vizsga
középszintje az A2–B1, az emelt szint pedig a B2 szintnek felel meg.

C2
C1
B2
B1
A2
A1

Európa Tanács
Mesterszint
Haladó szint
Középszint
Küszöbszint
Alapszint
Minimumszint

Érettségi vizsga

Emelt szint
Középszint

Az Európa Tanács A2, B1, B2 szintjeinek általános leírása:
Megérti a változatos, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét,
követni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes
módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud
létrehozni különböző témákról. Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a
különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.
B1 Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek
gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes
külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget
tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe
tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről.
Rövid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző

B2
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álláspontokat és terveket.
A2 Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt közvetlenül érintő
területekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni olyan mindennapi, begyakorolt
helyzetekben, amelyekben egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud
egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és szűkebb
környezetéről.
Az óraszámok vonatkozásában fontos, hogy a nyelvi előkészítő évfolyammal induló
nevelés-oktatás megemelt óraszáma nem elsősorban a tananyag növelésére, hanem annak
tényleges elmélyítésére, a gyakorlásra szánt idő bővítésére szolgál. A több nyelvóra
segítségével az iskolán kívül kevesebb nyelvtanulási lehetőséggel rendelkező tanulók
hátránya kompenzálható, sőt a hagyományos képzésben résztvevőkhöz képest magasabb
kimeneti szint is elérhető. A kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésre az
idegen nyelvek vonatkozásában a következőket írja elő: a nyelvi előkészítő évfolyamon a
rendelkezésre álló heti órakeret legalább 60 százalékát, azaz heti 18 órát kell idegennyelvoktatásra fordítani. A heti öt testnevelés biztosítása a nyelvi előkészítő esetén is kötelező, a
fennmaradó órakeret 50%-át pedig fele-fele arányban informatikai ismeretek oktatására
valamint képességfejlesztésre kell fordítani.
A 9-10. évfolyamon az első idegen nyelv tanítására legkevesebb heti öt órát, a 11-12.
évfolyamokon a haladás függvényében minimum heti három órát kell szánni. Ettől fölfelé az
intézmények eltérhetnek. Az óraszámba beletartozhatnak a tantárgyközi integrációra
felhasznált órák is, azaz lehetséges és módszertanilag javasolt az egyéb közismereti, illetve
szakmai tárgyak tartalmi bevonása a nyelvtanításba, különösen az előírt kimeneti szintet a 10.
évfolyamon elérő tanulók esetében. A második idegen nyelv oktatására szánt időkeretet a
Nemzeti alaptanterv alapján az intézmény határozza meg, de javasolt a heti legalább 3 óra.
Az első idegen nyelvből a nyelvi előkészítő évfolyam végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti
tudásszintre. A magasabb óraszám lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a
felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az
egyéni szükségletek figyelembe vételére is. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a
továbbiakban minden tanuló eljusson a középiskolai tanulmányok végén minimumként előírt
B2 szintre. 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. A NYEK tág keretet nyújt annak tudatosítására a
tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben
és a tanulásban, később a szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. 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. A szakközépiskolákban érdemes
lehetőséget biztosítani arra, hogy a tanulók idegen nyelven is ismerkedjenek az intézmény
profiljának megfelelő szakmai tartalommal is.
A NYEK évfolyamon is fontos a korosztályi sajátosságok beépítése a nyelvtanulásba.
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,
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ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában,
sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.
Ezekben az osztályokban mindezek koncentráltan jelennek meg a nagyobb óraszám és a
nyelvtanárokkal töltött több óra miatt.
A NYEK sikerét számos tényező segítheti. Az egyik legfontosabb kulcs a tanárok
megfelelő felkészítése, hiszen a NYEK csoportok nagy óraszámban történő oktatása mind
szakmailag, mind emberileg nagy kihívás elé állítja a nyelvtanárokat. Javasolt, hogy az egyes
csoportokat az adott idegen nyelvből egynél több nyelvtanár oktassa, így a tanári és tanulói
motiváció fenntartható és erősíthető, az intenzív forma adta nehézségek jelentősen
csökkenthetők. Ha egy csoporttal több tanár foglalkozik, az lehetőséget ad a
tapasztalatcserére, egymás segítésére és a felelősség megosztására is. A munkamegosztás a
tanulási-tanítási folyamat egészére épüljön, a különböző tevékenységeket integráltan kezelve,
azaz ne legyenek például a különböző tanároknál a különböző készségek. A tanároknak
folyamatosan együtt kell működniük, ebben segítségükre vannak a munka dokumentálásának
eszközei, például a közösen vezetett haladási napló és a rendszeres szóbeli egyeztetések. A
tanulók több különféle tanári megközelítéssel találkoznak, ezek kiegészítik és erősítik
egymást. Ez a kommunikációs helyzetet közelebb viszi a valós nyelvi helyzetekhez, csökkenti
az esetleges egyhangúságot, és nagyobb az esély arra is, hogy minden tanuló megtalálja a neki
megfelelő nyelvtanulási módot.
A tananyagok esetében a nyelvi előkészítő évfolyam nagyobb nyelvi óraszáma miatt
több lehetőség adódik kiegészítő anyagok felhasználására, ezek segítségével a tanulási
motiváció tovább erősíthető, és a nyelvtanulás autentikusabbá válik. A jól kiválasztott
anyagok az egyes készségek fejlesztésében nagy segítséget jelenthetnek. Az elektronikus
anyagok, az IKT integrálása a nyelvtanulásba különösen fontos eszköz lehet. A nyelvi
előkészítő évfolyam megfelelő tervezéssel változatos és hatékony nyelvtanulást eredményez,
számos olyan tevékenységre ad lehetőséget, amelyekre az egyéb nyelvtanulási formákban
általában kevesebb idő jut.
A nyelvi előkészítő évfolyam a mérés, értékelés terén is összetettebb feladatot jelent.
A tanulók iskolai életében különösen nagy hangsúly kerül a nyelvtanulásra, így a folyamatos
visszajelzés nagy jelentőséggel bír. A nagyobb óraszám lehetőséget ad az alapos és sokszínű
értékelésre, mely mind eszközeiben (projektmunka, prezentáció stb.), mind az értékelő
személyében (tanár, társ vagy a tanuló önmaga) igen változatos lehet. Az osztályozáson túl
hasznos lehet a rendszeres írásbeli vagy szóbeli szöveges értékelés, például egy előre
kidolgozott szempontsorral (órai munka, iskolán kívüli nyelvtanulás, házi feladat,
projektmunkák stb.). A NYEK-en elérhető látványos fejlődés regisztrálásában segítség lehet
az Európai nyelvtanulási napló, mellyel a tanulók maguk is dokumentálni tudják
eredményességüket, így tudatosabban követhetik nyelvtudásuk erősödését. Abban is
segítségükre lehet, hogy kialakuljon bennük a saját tanulásukért, fejlődésükért vállalt
felelősség.
Az intenzív nyelvtanulás dinamikája eltér a szokásostól, ezért több pontra külön
figyelmet kell fordítani. Különösen fontos a motiváció fenntartása, amiben segít a tanulókkal
való szoros együttműködés, a valós tanulási helyzetek megteremtése, a változatos
tevékenységek. Meg kell találni az új anyag és a gyakorlás megfelelő arányát, valamint tudni
kell kezelni azt a csalódást, amelyet az intenzív tanulásból fakadó látványos fejlődés későbbi
(természetes) lassulása okoz.
A nyelvi előkészítő évfolyamon megnő a differenciálás jelentősége is. A NYEK
elegendő teret hagy számos olyan feladatra, amelyekre a normál nyelvi képzésben nehezebb
időt találni, ilyen például a tanulók fokozatos felkészítése az önálló nyelvtanulásra, vagy a
nyelvtanulásnak a személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak kiaknázása. A nagyobb
órakeret több lehetőséget kínál a „kísérletezésre”, az innovációra, új módszerek, eljárások
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kipróbálására. Az eredmények jól hasznosíthatók az intézmény munkájának más területein is,
például más tantárgyakban is segíthetik a módszertani innovációt.
A NYEK 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. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy
az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban,
később a szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. A
szakközépiskolákban indított előkészítő évfolyamokon érdemes lehetőséget biztosítani arra is,
hogy a tanulók idegen nyelven is ismerkedjenek az intézmény profiljának megfelelő szakmai
tartalommal.
A2 kimeneti szinthez
Fejlesztési
egység

Hallott szöveg értése

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek,
készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a
tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja.
Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése;
a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és
A tematikai beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára,
tartalmára;
egység
az
ismert
témakörökben
elhangzó
szövegekben
a
beszélők
nevelésigondolatmenetének követése;
fejlesztési
a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben
céljai
elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő,
változatos feladatokra támaszkodva;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;
a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos
feladatok segítségével.
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének
követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez
igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát
bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral,
tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek,
Előzetes
tudás
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tanári beszéd, interaktív feladatok.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák,
Előzetes tudás
tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága,
idegennyelv-tanulás iránti motivációja.
Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
kérdésfeltevés
kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben,
válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek
folytatása;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő
használata útján;
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a
megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre
bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi
eszközökkel.
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó,
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások
megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás
strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás
célnyelvi beszélőkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése,
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való
reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések,
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.
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Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák,
Előzetes tudás
tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága,
idegennyelv-tanulás iránti motivációja.
Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok
alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen
környezetéről;
munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
rövid, egyszerű történetek mesélése;
egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás
megfogalmazása;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata;
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések
összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati
összefüggések kifejezése;
a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok,
indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát
készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi
normához közelítő kiejtés gyakorlása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka
bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási
képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás
iránti motivációja.
Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;
az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi
szövegekben;
az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének
megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;
az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése;
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a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez,
értelmezéséhez;
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról;
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi,
művészeti alkotások iránt.
A fejlesztés tartalma
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése
(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban,
étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek
olvasása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek,
dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések,
plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai,
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági
előírások, magánlevelek.
Fejlesztési egység

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Íráskészség
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák,
tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága,
idegennyelv-tanulás iránti motivációja.
Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű
interakciókban;
gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban;
a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az
őt érdeklő, ismert témákról;
az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek
felismerése és követése.

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével
kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló,
párbeszéd).
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés,
fórumbejegyzés).
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg,
rap írása).
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Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű
létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS,
blogbejegyzés.
Ajánlott témakörök a 9/Ny és a 9–12. évfolyamokra
Témák
Kapcsolódási pontok
Személyes vonatkozások, család
Technika, életvitel és
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
gyakorlat: család és
Személyes tervek.
háztartás.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Etika: generációk
Egyén és család nálunk és a célországokban.
kapcsolata, családi élet.
Ember és társadalom
Etika: társas kapcsolatok,
Emberek külső és belső jellemzése.
előítélet, tolerancia,
Baráti kör.
bizalom, együttérzés;
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
fogyatékkal élők,
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
szegények és gazdagok.
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Történelem, társadalmi
Öltözködés, divat.
és állampolgári
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl.
ismeretek: a jövedelem
fogyatékkal élők.
szerepe a családban,
Konfliktusok és kezelésük.
kiadás, bevétel,
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
megtakarítás, hitel, rezsi,
zsebpénz.
Technika, életvitel és
gyakorlat: tudatos
vásárlás.

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

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más
országokban.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.
Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív
gyógymódok).
Életmód nálunk és más országokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
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Földrajz:
településtípusok; globális
problémák,
életminőségek
különbségei; a Föld
mozgása, az időjárás
tényezői, a Föld
szépsége, egyedisége.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a tudás
fogalmának átalakulása, a
tanulás technikái,
élethosszig tartó tanulás.
Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
pályaorientáció és
munka.
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.
Földrajz: más népek
kultúrái.

A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.

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.

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

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

Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.
Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek
és vallások, egyes
meghatározó jellegű
országok turisztikai
jellemzői.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek; fizika:
tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.
Informatika:
számítógépen keresztül
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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.
Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos
vásárlás, pénzügyi
ismeretek.

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

Matematika:
alapműveletek,
grafikonok értelmezése.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a jövedelem
szerepe a családban,
kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.
A2 szintű nyelvtudás:
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét
információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid
A fejlesztés várt beszélgetésekben.
eredményei a Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva
történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen
ciklus végén
környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű
írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.
B1 kimeneti szinthez
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
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.
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Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és
egyes részleteiben is.
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek
A tematikai
megértése több beszélő esetén is.
egység nevelésiFontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban,
fejlesztési céljai
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

Előzetes tudás

Szóbeli interakció
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.

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is
Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe
tartozó és általános témákról is.
A tematikai
egység nevelési- A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal
fejlesztési céljai 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,
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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

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

A tematikai
egység nevelésifejlesztési 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
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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

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a
szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében.
Előzetes tudás
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű,
ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben.
A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó,
A tematikai
lényegre törő szövegek megértése.
egység nevelésiAz írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk
fejlesztési céljai
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
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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

Íráskészség
A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét
információkra vonatkoznak.
Előzetes tudás 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.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert,
hétköznapi és elvontabb témákról.
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről
írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása.
A tematikai
egység nevelési- Hatékony írásbeli interakció folytatása.
fejlesztési céljai 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.
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Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt
nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést
kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.
Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás);
egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek;
riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid
jelenetek, paródiák.
Ajánlott témakörök a 9/Ny és a 9–12. évfolyamokra
Témák
Kapcsolódási pontok
Személyes vonatkozások, család
Technika, életvitel és
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
gyakorlat: család és
Személyes tervek.
háztartás.
Családi élet, családi kapcsolatok.
Etika: generációk
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
kapcsolata, családi
Egyén és család nálunk és a célországokban.
élet.
Ember és társadalom
Etika: társas
Emberek külső és belső jellemzése.
kapcsolatok, előítélet,
Baráti kör.
tolerancia, bizalom,
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
együttérzés;
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
fogyatékkal élők,
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
szegények és
Ünnepek, családi ünnepek.
gazdagok.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl.
Történelem,
fogyatékkal élők.
társadalmi és
Konfliktusok és kezelésük.
állampolgári
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás,
bevétel, megtakarítás,
hitel, rezsi, zsebpénz.
Technika, életvitel és
gyakorlat: tudatos
vásárlás.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
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Földrajz; biológiaegészségtan:
biotermékek.
Technika, életvitel és
gyakorlat:

bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit
tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért?

fenntarthatóság,
környezettudatosság
otthon és a
lakókörnyezetben, víz
és energiatakarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek. lakóhely
és környék
hagyományai.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség,
védett természeti
érték, változatos
élővilág.

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

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

57

Földrajz:
településtípusok;
globális problémák,
életminőségek
különbségei; a Föld
mozgása, az időjárás
tényezői, a Föld
szépsége, egyedisége.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a tudás
fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig
tartó tanulás.
Informatika: digitális
tudásbázisok,
könyvtári
információs
rendszerek.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
pályaorientáció és
munka.
Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és

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

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

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.
Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és
irodalom: különböző
kultúrák mítoszai,
mondái; a reklám és a
popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: ekönyvek,
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.
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Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros
közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.

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

Technika, életvitel és
gyakorlat:
közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság
a közlekedésben.
Földrajz: a kulturális
élet földrajzi alapjai,
nyelvek és vallások,
egyes meghatározó
jellegű országok
turisztikai jellemzői.
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.
Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos
vásárlás, pénzügyi
ismeretek.

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

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

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

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

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának elvi szempontjai





A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz
szükségesek, használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek
megkönnyítik a nyelv elsajátítását.
A tankönyvsorozat a középiskolai angol nyelvi tanterv követelményeit 100%-ban fedje.
A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz.

3.1 Nyelvi előkészítő évfolyam - 9. évfolyam
Célok és feladatok:
A biztos alapokon nyugvó, széles körben felhasználható nyelvismeret a most felnövekvő
nemzedék jövőjének egyik alapfeltétele lehet (javítja a továbbtanulási, munkavállalási és
mobilitási feltételeket). Ebből kiindulva a Nyek angol nyelvből végkimeneti célként tűzte ki,
hogy a programban részt vevő tanulók többsége képes legyen a középfokú C-típusú
nyelvvizsga megszerzésére. Ennek a többéves összetett feladatnak az első szakasza a 9.
osztály előkészítő évfolyam.
Célunk elérni azt, hogy a tanuló képes legyen angol nyelvű információt megérteni és
adni, együtt tudjon működni tanárával és társaival a nyelvórai feladatok megoldásában.
Legyen tisztában a nyelvtanulás részterületeivel. Alakuljon ki benne az igény az
osztályon kívüli idegen hatások (tv-műsorok, internet) önálló haladása érdekében történő
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hasznosítására. Ebben az évben az ismeretek megalapozására kerül sor. Célunk az, hogy a
9., előkészítő évfolyam végére a diákok jussanak el a 0-A1 szintről az A1-A2 közötti nyelvi
szintre, melyet az Európa Tanács idegennyelv-oktatásra vonatkozó ajánlása a következőkben
fogalmazott meg:
A1:
Megérti és használja a gyakoribb, mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető
fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud
mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket,
amelyek személyes jellegűek (pl. hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket
ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra,
amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és segítőkész.
A2:
Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt
közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal
kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi
helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél
családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulást
valamihez, a környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükséghelyzeteket
érintik.
A fent említett célok, tudásszintek eléréséhez figyelembe kell vennünk, hogy a
hátrányos helyzetű, kistelepüléseken élő tehetséges gyerekek valószínűleg a nyelvtanulás
területén szenvedtek az általános iskolában a legnagyobb lemaradást az alacsony óraszámok
és sok esetben a szakos tanárok hiánya miatt. Mindez nyelvtanulásuk motivációját is
gyengíthette, tehát a tantervbe ezt az elemet is szükséges figyelembe venni.
A 9. előkészítő évfolyamon kiemelt célunk:
1. Tudatosítani a tanulókkal az angol nyelv tanulásának fontosságát napjainkban, hiszen
a) az angol nyelv a nemzetközi kommunikáció vezető nyelve,
b) az informatika nélkülözhetetlen eszköze,
c) ismerete elengedhetetlen feltétel az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz.
2. Különböző nyelvérzékkel, szociális háttérrel, szorgalommal rendelkező diákok
motiváltságát felkelteni a nyelv iránt.
3. Sikerélményhez juttatni őket.
4. A nyelvvel való rendszeres foglalkozásra biztatni őket.
5. A nyelvi készségek folyamatos fejlesztése mellett fokozatosan bevezetni őket az angol
nyelvet beszélő országok kultúrájában.
Tananyagbeosztás:
Üdvözlés, elköszönés
Osztálytermi kifejezések: információ + kérés,
utasítások
Szókincs: számok, színek, iskola

Szövegösszetartó eszközök:
a határozatlan névelő (a/an)
Szövegösszetartó eszközök:
mutató névmások (this/that)
Felszólító mód

18 óra
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Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra

Bemutatkozás, bemutatás
Információcsere személyes adatokról (név, kor,
nemzetiség, telefonszám, cím)
Nyelvi információ kérése – betűzés
Szókincs: emberek, kapcsolatok, országnevek,
nemzetiségek megnevezése
Kiejtés: az ábécé
Olvasás: rövid újságcikk (globális értés és
részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: párbeszéd (részinformáció
kiszűrése)
Beszéd: csoportmunka, szerepjáték
Írás: egy személy bemutatása
26 óra
Napirend, foglalkozások bemutatása
Információkérés (What’s the time?)
Napi programok, időbeosztás, permanens
helyzetek megvitatása
Szókincs: foglalkozások, munkahelyek, napi
cselekvések megnevezése, napi program,
időbeosztás megnevezése, az órával kapcsolatos
kifejezések, napszakok, a hét napjai
Kiejtés: jelen idejű E/3 személyrag szabályos
ejtése [s], [z], [iz]
Olvasás: újságcikk részlet (verbális információ
átalakítása vizuális információvá)
Hallás utáni értés: párbeszéd, monológ (párosítás)
Beszéd: pármunka
Írás: egy foglalkozást bemutató e-mail
28 óra
Tetszés, nemtetszés kifejezése
Vágyak kifejezése (óhajtás)
Szabadidős tevékenységek
Véleménynyilvánítás
Véleménykérés
Képesség kifejezése
Reagálás információra
Szókincs: igék, szabadidős tevékenységek,
szórakozás, gyakorító határozószavak
Kiejtés: a kérdő mondatok intonációja
Olvasás: interjú (globális értés és részinformáció
kiszűrése)
Hallás utáni értés: monológ, interjú (globális értés
és részinformáció kiszűrése)
Beszéd: pármunka, csoportmunka
Írás: szabadidős tevékenységek bemutatása
28 óra
A család: családi viszonyok
Birtoklás kifejezése
Személyek külső leírása
Szókincs:
család,
kapcsolatok,
külső
jellemvonások, személyes tárgyak
Kiejtés: [v], [b], [w]
Olvasás: újságcikk (igaz/hamis állítások, globális
értés és részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: párbeszéd (párosítás)
Beszéd: csoportmunka, pármunka
Írás: család bemutatása
28 óra

Létezés kifejezése – a ’be’
ige jelen idejű alakjai
A birtoklás kifejezése –
birtokos melléknevek
Szövegösszetartó eszközök:
kérdő névmások
(Who?/What?, How?/How
old?, Where … from?)

Cselekvés, történés
kifejezése – egyszerű jelen
idő (Wh-kérdések)
Időbeli viszonyok: időpont,
óra, napszak, elöljárószók
(at, on, in, until, from … to
…)
Kérdőszók: When? What
time?

Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Énkép, önismeret

Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Digitális kompetencia
A hatékony, önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
Énkép és önismeret
Felkészülés a felnőttlét szerepeire
A tanulás tanítása

Cselekvés,
történés
kifejezése – az egyszerű
jelen idő
Modalitás: ’can’, How
often?, ’want to, would like
to’ használata, like, love,
hate, enjoy + ing

Kulcskompetenciák:
Természettudományos kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció

Whose?
Birtoklás kifejezése – „’s”
Szövegösszetartó eszközök –
birtokos névmások,
határozott és határozatlan
névelők
A melléknév

Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
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A kiemelt fejlesztési feladatok:
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
Környezettudatosságra nevelés
Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőttlét szerepeire

A kiemelt fejlesztési feladatok:
Énkép, önismeret
Felkészülés a felnőttlét szerepeire

Események leírása
Javaslattétel
Indoklás
Ideiglenes cselekvések leírása
Ideiglenes és állandó helyzetek
megkülönböztetése
Ház leírása
Szókincs:
mindennapi
tevékenységek,
ház/helyiségek, lakberendezési tárgyak
Kiejtés: hangsúlyos szótagok kiejtési szabályai
Olvasás:
újságcikk
(globális
értés
és
részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: párbeszéd (globális értés,
verbális
információ
átalakítása
vizuális
információvá)
Beszéd: pármunka
Írás: ház leírása
28 óra
Városok bemutatása, leírása, információadás,
útbaigazítás
Térképolvasás
Kiejtés: hangsúlytalan szavak
26 óra

Folyamatos jelen idő
Az egyszerű jelen idő és a
folyamatos jelen idő
összehasonlítása
Let’s/How about?
Why don’t we/you?
Why?/Because

Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség
Anyanyelvi kommunikáció

Szövegösszetartó eszközök:
there is/there are
Térbeli viszonyok:
helyhatározók, mozgást
kifejező prepozíciók

Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció

Települések különböző helyszíneinek leírása
Szókincs: helyszínek, irányok, épületek belső
helyiségei, sorszámnevek
Olvasás:
prospektus
(globális
értés
és
részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: párbeszéd (verbális információ
átalakítása vizuális információvá, tájékozódás
térképen)
Beszéd: pármunka
Írás: egy nevezetesség bemutatása
28 óra
Információkérés és -adás
Mennyiségek kifejezése
Ételrendelés
Utasítások fogadása és utasítások adása
Ételek és étkezési szokások megvitatása
Kiejtés: æ], [Λ], [a:]
Szókincs: étel- és italnevek, mennyiségek és
tárolóedények, főzés
Olvasás: ételrecept (utasítások nyelvezetének
megértése)
Hallás utáni értés: interjú (részinformáció
kiszűrése)
Beszéd: szerepjáték, pármunka
Írás: ételrecept
28 óra
Tárgyak leírása, azonosítása
Ruhadarabok megnevezése
Véleménynyilvánítás, véleménykérés
Tetszés, nemtetszés
Adás/vétel
Árak
Segítségnyújtás felajánlása
Köszönetnyilvánítás, köszönet fogadása
Szókincs: ruhadarabok, kiegészítők megnevezése,
vásárlás, árak, anyagnevek
Kiejtés: mondathangsúly (kérdés-válasz)
Olvasás:
webpage
(globális
értés
és
részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: párbeszéd reptéren és

Mennyiségi
viszonyok:
sorszámnevek
Szövegösszetartó eszközök:
személyes névmások
tárgyesetben

Mennyiségi viszonyok:
megszámlálható és
megszámlálhatatlan főnevek,
a some/any/no használata
Szövegösszetartó eszközök:
kérdőszavak

A kiemelt fejlesztési feladatok:
Környezettudatosságra nevelés
Felkészülés a felnőttlét szerepeire

A kiemelt fejlesztési feladatok:
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Felkészülés a felnőttlét szerepeire
Környezettudatosságra nevelés

Kulcskompetenciák:
Természettudományos kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
Énkép és önismeret
Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőttlét szerepeire

How much?/How many?
much/many/a lot of/lots of/a
few/a little

Szövegösszetartó elemek:
vonatkozó névmás – which,
mutatónévmások –
this/these, that/those
Minőségi
viszonyok:
one/ones
too + melléknév
a too és a very használata
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Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Digitális kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
Gazdasági nevelés
Környezettudatosságra nevelés
Énkép, önismeret

ruhaboltban (részinformáció kiszűrése)
Beszéd: pármunka, szerepjáték
Írás: ruházat bemutatása
28 óra
Iskolai emlékek
A közelmúlt eseményeinek, cselekvéseinek
megvitatása
Információkérés
Tanulmányok megvitatása
Szókincs: oktatás, tantárgyak, tanulmányi
területek, évek
Kiejtés: a múlt idő jelének (-ed) helyes ejtése
Olvasás: könyvrészlet (részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: párbeszéd (globális értés és
részinformáció kiszűrése)
Beszéd: pármunka
Írás: tanulmányok bemutatása
28 óra
Képességek és készségek megvitatása, érzések
kifejezése
Múltbeli képességek kifejezése
Megbánás, sajnálat kifejezése
Szókincs: sportok, képességek és készségek
Kiejtés: a ’was/were’ erős és gyenge alakjainak
helyes kiejtése
Olvasás: újságcikk (részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: rádióműsor, párbeszéd
(igaz/hamis állítások, részinformáció kiszűrése)
Beszéd: pármunka
Írás: egy híres sportoló bemutatása
26 óra
Tervezés
Jövő idejű események megszervezése
Ünnepek és ünneplések megvitatása
Egyetértés, egyet nem értés
Szókincs:
hónapok,
évszakok,
ünnepek,
kívánságok
Kiejtés: ], [:], [u]
Olvasás: könyvrészlet (részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: párbeszéd és monológ (verbális
információ átalakítása vizuális információvá)
Beszéd: pármunka, csoportmunka
Írás: e-mail egy partiról
28 óra
Szándék, kérés kifejezése
Kötelezettség kifejezése
Meghívás elfogadása és visszautasítása
Bocsánatkérés és bocsánatkérésre reagálás
Engedélykérés
Hivatalos telefonbeszélgetés lebonyolítása
Szókincs: emberek (személyiségjegyek), barátság,
megbízatások
és
szívességek,
szabadidős
tevékenységek
Kiejtés: udvarias kérés intonációja
Olvasás: quiz (célorientált olvasás)
Hallás utáni értés: párbeszéd, telefonbeszélgetés
(igaz/hamis állítások, részinformáció kiszűrése)
Beszéd: pármunka
Írás: meghívást elfogadó e-mail
28 óra
Összehasonlítások kifejezése
Interaktív beszélgetés állatokról
Mértékek és távolságok megvitatása
Szókincs:
állatok,
mértékek,
földrajzi
tulajdonságok, tájak
Kiejtés: néma hangok
Olvasás:
prospektus
(globális
értés
és

Cselekvés,
történés
kifejezése múlt időben –
Past Simple
Past Simple – rendhagyó
igék
Időbeli viszonyok

Cselekvés, történés, létezés
kifejezése: a ’be’ ige
használata múlt időben
Modalitás: would
Módhatározók

Kulcskompetenciák:
A hatékony, önálló tanulás
Szociális és állampolgári kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
A tanulás tanítása
Felkészülés a felnőttlét szerepeire

Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Természettudományos kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőttlét szerepeire
Énkép, önismeret

Cselekvés,
történés
kifejezése – ’going to’
Jövő idő kifejezése a
folyamatos jelen idővel
A some, any, no, every
szóösszetételekben

Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
A tanulás tanítása
Felkészülés a felnőttlét szerepeire

Modalitás: can, could, will,
may, would kérések
kifejezésére
Modalitás: have to

Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Digitális kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
Énkép, önismeret
Felkészülés a felnőttlét szerepeire
A tanulás tanítása

Minőségi
melléknevek
felsőfoka

viszonyok: Kulcskompetenciák:
középés Természettudományos kompetencia
Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
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részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: párbeszéd és monológ (verbális
információ átalakítása vizuális információvá,
globális értés és részinformáció kiszűrése)
Beszéd: pármunka
Írás: hazánk bemutatása
28 óra
Tapasztalatok kifejezése
A múlt és a jelen összekötése
Egy nyaralás leírása
Múlt idejű események elbeszélése
Szókincs: szünidő, nyaralás, utazás, szállítás,
kaland
Kiejtés: a ’have/has’ erős és gyenge alakjainak
helyes ejtése
Olvasás: újságcikk (részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: párbeszéd (részinformáció
kiszűrése, verbális információ átalakítása vizuális
információvá)
Beszéd: csoportmunka, pármunka
Írás: képeslap egy nyaralásból
28 óra
Tanácskérés, tanácsadás
Egészségügyi problémák megvitatása
Együttérzés kifejezése
Javaslattevés
Parancsok és kérések közvetítése
Hivatalos telefonbeszélgetés lebonyolítása
Szókincs: egészség, kisebb betegség, sérülések
Kiejtés: mondathangsúly
Olvasás: olvasói levél (részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: párbeszéd, rádióműsor
(igaz/hamis állítások, részinformáció kiszűrése)
Beszéd: pármunka, csoportmunka
Írás: egészségügyi problémát bemutató és tanácsot
kérő levél
28 óra
Tárgyak megnevezése
Eszközök és segédeszközök megnevezése
Célok, tervek, szándékok kifejezése
Egyetértés, egyet nem értés
Szókincs: technológia, kommunikáció, eszközök,
alkatrészek
Kiejtés: összevont alakok ejtési szabályai
Olvasás:
újságcikk
(globális
értés
és
részinformáció kiszűrése)
Hallás utáni értés: rádióreklám, párbeszéd
(globális értés és részinformáció kiszűrése)
Beszéd: pármunka, csoportmunka
Írás: egy rövid újságcikk
26 óra

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
Környezettudatosságra nevelés
Testi és lelki egészség
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra

Cselekvés, történés, létezés
kifejezése – Present Perfect
Simple
Present Perfect Simple és
egyszerű múlt
összehasonlítása

Kulcskompetenciák:
A hatékony, önálló tanulás
Szociális és állampolgári kompetencia
Esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Hon- és népismeret
Felkészülés a felnőttlét szerepeire
A tanulás tanítása

Modalitás: should
Logikai viszonyok: függő
beszéd (parancsok és
kérések)

Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári kompetencia
Természettudományos kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
Testi és lelki egészség
Énkép és önismeret

Szövegösszetartó
elemek:
already, yet, still
Logikai viszonyok:
célhatározó
It’s + melléknév + főnévi
igenév

Kulcskompetenciák:
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési feladatok:
A tanulás tanítása
Felkészülés a felnőttlét szerepeire
Környezettudatosságra nevelés

A szabadon felhasználható órák, a teljes óraszám 10%-a azaz 9/ny évfolyamon: 54 óra,
amelyet a tanagyag mélyítésére illetve a számonkérésre fordítunk.
A továbbhaladás feltételei:
a) Hallott szöveg értelmezése:
A tanuló legyen képes:
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket, közléseket,
eseményeket megérteni
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt
kiszűrni
 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szövegből kikövetkeztetni
 kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni
b) Beszédkészség:
A tanuló legyen képes:
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
struktúrákba rendezett választ adni
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni,
eseményeket elmesélni
 megértési problémák esetén segítséget kérni
 egyszerű párbeszédben részt venni
 beszélgetést kezdeményezni, befejezni

kérdésekre

egyszerű

kérdéseket

feltenni,

c) Olvasott szöveg értése:
A tanuló legyen képes:
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben információt
megtalálni
 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szövegből kikövetkeztetni
 kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni
 egyszerű képpel illusztrált szöveget megérteni
 egyszerű, képpel illusztrált szöveget megérteni
d) Íráskészség:
A tanuló legyen képes:
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leírni
 ismert struktúrák felhasználásával kb. 10 mondatos tényszerű információt közvetítő
szöveget írni
 különböző szövegtípusokat létrehozni (üzenetek, üdvözletek, baráti levél)
A kiválasztott tankönyvsorozat:

Solutions 2nd edition

3.2 9. évfolyam
Évi óraszám: 216 óra
Tankönyv: Solutions 2nd edition Elementary
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Tematikus egység
1. Személyes vonatkozások, család
2. Környezetünk
3. A munka világa
4. Az iskola
5. Életmód
6. Szabadidő, művelődés, szórakozás
7. Utazás, turizmus
8. Tananyag mélyítése, dolgozatok (10%)
Összesen

Óraszám
30 óra
28 óra
26 óra
28 óra
28 óra
28 óra
26 óra
22 óra
216 óra

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés, elköszönés:

Good morning/afternoon/evening.
Hello Becka.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Have a nice day.

Good morning.
Hello Karl.
Fine, thanks.
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thank you.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is my friend, …
How do you do?
Hi! Nice to meet you, I’m Sean.

Hello, I’m …
Hi. Nice to meet you.
How do you do?
Nice to meet you, I’m Emily.

Telefonálás

Hello, this is Harry Jackson. I’d like to
speak to George Simpson.
Can I speak to Holly, please?
Thanks for calling. Bye.

I’m sorry, he isn’t available at
the moment.
Yes, just a moment, please.
Bye.

Levél- és üzenetírás:

Dear Becka,
Dear Sir or Madam,
Yours faithfully,
Best wishes,
With love,

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
That’s all right..
No problem.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

That’s all right.
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Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New year / Birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
Sorry to hear that.
Sorry I’m late.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
I’m so happy to see you.
What do you think of that?
How do you feel about that?

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?
I hope you liked it.

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

Great!
I’m happy to hear that.
That’s good news.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
It wasn’t very good.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s great.
véleménynyilvánítás:
What do you think of it?
It’s not very good.
Érdeklődés:

Are you interested in sports?
How was your weekend?
How are things with you?

I’m interested in tennis.
It was great, thanks.
Everything’s fine.

Tetszés, nemtetszés:

Do you like video games?
What do you think of this game?
Do you like dancing?

Yes, I do. I love them..
It’s not bad, I suppose.
No, I can’t stand it.

Akarat, kívánság:

Would you like a sandwich?
Can I have my bill, please?
I’d like the beef and mushroom pie,
please.
Anything to drink?

I’d like a hamburger
Are you paying together?
I don’t want beef.

Képesség:

Can you speak Italian?
Can you play football?
Could she ride a bike when she was six?

I can’t speak much.
I couldn’t play chess when I
was a child.

Kötelezettség:

You have to be back by ten.
I have to get up very early on weekdays.
Do you have to study a foreign language at
school?

Szándék, kívánság:

What would you like to do?
How about going to a bike ride?
Shall we meet at my house on Saturday
afternoon?
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I’d like to see that film,
OK, fine.

Preferenciák:

What do you prefer?
I’d prefer to go skiing.

I prefer sports games.

Terv:

What are you going to do?
I’m planning to visit France in the
summer.
Are you going to save the money?

We’re planning a party.
Who are you going to go with?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it? What is it like?
megnevezése, leírása:
What’s it in English?
What does that mean?
Események leírása:
The boys arrived in the town centre, and
decided to go to the cinema.
Információkérés, -adás:
What time is it, please?
What class are you in?
Did you meet her last night?
When will your friends arrive?
How far is it?
Excuse me. Where’s the science lab?
I’d like some information about the
gallery, please.

Tudás, nemtudás:

What time do you open and close?
What did you see?
What were they like?
Do you know when the museum opens?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Can you give me a pen, please?
Could you repeat it, please?
Can you help me?
Felszólítás:
Stop at the next corner.
Come and take it.
Javaslat és arra reagálás:
Let’s go to the cinema tonight.
Shall we meet at the station?
Kínálás és arra reagálás:
Would you like a drink?
What would you like?
Help yourself!
Have an orange.
Here you are.
Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?
Can we meet at seven?
Let’s meet on Sunday.
Why don’t we go skiing?
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I’m going to save some of it.

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
It’s half past twelve.
Yes, I did
Tomorrow evening.
It’s not very far, 10 minutes by
bus.
Turn tight. Go past the library.
It’s on the left.
It’s opposite classroom 7.
Certainly. What would you
like to know?

I don’t know.
I have no idea.

Certainly.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Good idea.
OK. What time?
That’s very kind of you.
I’m sorry, I can’t.
An orange, please.
Thank you.
No, thank you. / Yes, please.
Thanks.
Yes, I’d love to.
I’m sorry, I can’t.
Yes, great.
I’m afraid, I can’t.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Sorry, what did you say?
Could you repeat that?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple

When does the museum open?
I don’t like fish.
What are the people doing?
I’m playing football
Have you done your homework?
I haven’t read that book.

Múltidejűség

past simple

We went to the cinema last night.
Did you visit the museum
yesterday?

Jövőidejűség

going to

What are you going to do this
summer?
I’ll have a sandwich.
When will you come to see us?.

simple future
Birtoklás
kifejezése

have (got)
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

I don’t have many books.
She’s got a lovely blue dress.
my, your, his/her/its,our, their dog
mine, yours,…theirs
Holly’s sister
the door of the librrary
whose?

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
there is/are

here, there, on the left, on the right,
in, on, under, opposite, next to,
between, in front of, behind, inside,
outside, above
There is a notice board next to the
window.

Időbeli viszonyok Gyakoriság

how often?

always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always get up early.
now, in the morning
yesterday, last year, two weeks ago,
tomorrow, next week
in 2004, in May, at 6 o’clock, on
Tuesday
It’s half past nine.

Időpont

when? what time?

Óra

what’s the time?
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Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Mennyiségi
viszonyok

singular and plural
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns
some, any
quantifiers

children, people, men, women …
one, two, three., …
first, second, …
How many books have you got?
How much food has she got?
I haven’t got any time.
a lot, not much, little, few
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)

Holly’s younger than Becka. Jane is
the prettiest girl.
I’m as tall as you.
This is the most interesting book
good, bad …(better, worse)
What’s it like?
What colour is it?

irregular adjectives
what … like
what colour
Modalitás

can
could

She can swim very well.
Can I open the window?
He could speak two languages at
the age of five.
Could you repeat that, please?

Logikai
viszonyok

linking words

and, or, but, because

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners
some+plural noun
any+plural noun

a, an, the
There are some pens in this bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any apples.
There’s some beer in the glass.
There isn’t any pie on this plate.

some +singular noun
any + singular noun
nominative and
accusative of personal
pronouns
demonstrative pronouns
indefinite pronouns

I, he, they…
me, him, them…
this, that, these, those
somebody, anybody, nobody,
everybody …

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyes vonatkozások, család

önismeret, illemtan, kommunikáció

Család, rokonság, barátok, közérzet, érzelmek

Környezetünk
Otthon, lakás, Közlekedés, tájékozódás, útbaigazítás
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hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan
földrajz, országismeret,

A munka világa

hon- és népismeret, brit civilizáció

Munka, hivatás, kommunikáció, telefonálás, levélírás
oktatás,országismeret, , hon- és
népismeret

Az iskola
tantárgyak, tanulás

Életmód
Napirend, szokásos tevékenységek, házimunka, tanulás, étkezés,
egészséges étrend

Szabadidő, művelődés, szórakozás

hon- és népismeret, egészségtan,
illemtan, egészségtan,
gasztronómia
kultúra, országismeret, önismeret,
egészségtan

Szabadidő, sport, egészség, kikapcsolódás

Utazás, turizmus

hon- és népismeret, brit civilizáció

utazás, pályaudvar, múzeum

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.
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Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű
közléseket írásban megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

3.3 10. évfolyam
Évi óraszám: 216 óra
Tankönyv: Solutions 2nd edition Pre-Intermediate
Tematikus egység
1. Család, napi tevékenységek, iskola
2. Barátok, személyleírás, képleírás, helyleírás
3. Város és vidék, tájak, tájékozódás a világban.
4. Egészséges életmód, sport, étkezés
5. Öltözködés, vásárlás
6. Kommunikáció, telefon, hasznos eszközök, publikáció
7. Szórakozás, film, mozi, könyvek
8. Levélírás, email
9. Tananyag mélyítése, dolgozatok (10%)
Összesen

Óraszám
26 óra
24 óra
24 óra
22 óra
26 óra
24 óra
24 óra
24 óra
22 óra
216 óra

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
.
Hello Matt.
Hello, how are you?
Hi!

How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Hello Alice.
Fine, thanks. And you?
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you on Monday.
Good night.
Have a nice day.
Have a good weekend!

Goodbye.
Bye!
See you.
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Good night.
Thanks, bye.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
How do you do?
This is my friend, Sam.
Levéírás:

Hello.
How do you do?
Nice to meet you.

Dear Alice,
Dear Mr/Mrs...
Greetings,
Best wishes,
Love,
I look forward to hearing from you.
Sincerely,

Érdeklődés mások
How are you today?
hogyléte felől és reagálás:

Fine. / OK / All right.
Not very well, I’m afraid.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
That's all right.
You're welcome.

Bocsánkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

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

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New Year / birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
I’m sorry to hear that.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about that?

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

Great!
I’m so glad / happy.
I’m happy to hear it.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m so happy with…
That wasn’t very good.

Remény:

I hope so.
I’m looking forward to…
I hope you’ll pass the exam.

Are you coming to dinner tonight?
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s terrible.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
arra reagálás:
Tetszés, nemtetszés,
érdeklődés:

Do you like French food?
How do you like it?
What do you think of her new dress?
Are you interested in sports?

I don’t like it.
I think it’s great.
It looks nice.
I’m interested in football.

Akarat, kívánság:

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

I’d like an ice-cream.

Képesség:

Can you speak French?
How many apples can you buy?

I can understand French.

Kötelezettség, tiltás:

You have to pay over there.
You mustn’t smoke here.

Lehetőség:

He may go out this evening.
They might be at home now.

Terv:

I’ve decided to get a smart phone.
I'm going to buy a smart phone.
We're planning a weekend by the seaside.

Ígéret

I’ll help you with the homework.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does that mean?
What does it look like?
This photo shows...
Események leírása:
What happened?
Információkérés, -adás:
Tudás, nemtudás:
Ismerés, nem ismerés:

Did you meet Alice?
When will you leave?
Can you tell me the way to the station?
Do you know where he lives?
Do you know Sam?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you do me a great favour?
Could you give me a piece of paper?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:
You mustn’t smoke here.
Don’t worry.
Segítségkérés és arra való Can you help me?
reagálás:
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Which one are you going to
buy?
Where are you going?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
A young man ran up and put a
bag on the bench.
Yes, I did
At 6 in the evening.
Take the first street on the left
I have no idea.
Yes, we have already met.

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

How can I help you?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

Sorry, what did you say?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?

Párbeszéd strukturálása:

Hi, Matt, how are you today?

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple

present perfect passive
Múltidejűség

past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

going to
future with will

Birtoklás
kifejezése

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

And then… So… because…

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
picture location
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She likes nice dresses.
He doesn't go to school.
These phones are made in China.
What are the girls doing?
Both Joe and Eva have been to
London.
How long have you been here?
Printed books have been bought and
sold for hundreds of years.
What did you do on Sunday?
I stayed at home and revised.
It was found behind the desk.
What were you doing at six
yesterday?
After dad had washed the car, he
read the newspaper.
What are you going to do on
Sunday?
She’ll be at home tomorrow.
I think Barcelona will win.
We haven’t got a house, but we have
a flat.
my, your, his/her/its,our, their
mine, yours,…theirs
Joe’s brother
the door of the cupboard
Whose?
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 / bottom, on the left/right,
at the back, in the background

Fogalomkörök
Időbeli viszonyok Gyakoriság
Időpont
Időtartam

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
adverbs of time with
present perfect simple
how often?
when? what time?

when
perfect simple
Mennyiségi
viszonyok

singulars and plurals
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives

Modalitás

should/shouldn’t

can/ could
(ability)

can/could/may
(permission)
must (obligation)
have to
mustn’t
Logikai
viszonyok

linking words
zero conditional
first conditional
second conditional
wish

Függő beszéd

reported speech
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already, yet, just
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week
in 1998, in May, at 4 o’clock, on
Tuesday
I was sleeping when the phone rang.
We have lived here for seven years.
children, people, men, women …
one, two, three..
first, second…
How many books have you got?
I’ve got a lot of/few books.
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake
all, both, none, neither
each, every
The Nile is longer than the Amazon.
She is the most beautiful girl in the
class.
better, worse, farther
I think you should visit the Roman
Baths.
You shouldn’t eat so much..
She can swim very well.
How fast can you run?
He could come in through the
window.
Can/could/may I open the window?
You must read this book.
Did you have to work last week?
You mustn’t drive fast here.
and, or, but, because, so, although
You breathe slowly if you are
relaxed,
If you walk under a ladder, it'll bring
bad luck.
If people drank tap water, they
wouldn't buy bottles.
I wish I had an umbrella..
She said that Mark had stoled the
bag.
She said she would do it the next
day.

Fogalomkörök
Szövegösszetartó
eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
articles
some, any, many, much
countability
indefinite pronouns

a, an, the
There isn’t much milk in the fridge,
but there are some eggs there.
somebody, anybody, nobody,
everybody, something, etc.…

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, napi tevékenységek, iskola

önismeret, illemtan, országismeret, földrajz,
kommunikáció

Barátok, személyleírás, képleírás, helyleírás

önismeret, kommunikáció, kultúra, földrajz

Város és vidék, tájak, tájékozódás a világban.

környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, földrajz

Egészséges életmód, sport, étkezés

környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, egészségtan

Öltözködés, vásárlás

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek

Kommunikáció, telefon, hasznos eszközök, publikáció

kommunikáció, technológia, média, brit
civilizációs ismeretek

Szórakozás, film, mozi, könyvek

média, hon- és népismeret, önismeret, kultúra

Levélírás, email

illemtan, kommunikáció, brit civilizációs
ismeretek

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
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Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni

3.4 11. évfolyam
Évi óraszám: 180 óra
Tankönyv: Solutions 2nd edition Intermediate
Tematikus egység
1. Család, barátok, öltözködés, ruhavásárlás, divat, társas kapcsolatok,
szerelem
2. Munka, munkahely, napi tevékenységek, álláskeresés, pénz, bank, internet
3. Levélírás, hivatalos levél, email, telefon, kommunikáció
4. Életmód, egészség, orvos, betegség
5. Sport, szabadidő, film, művészet, irodalom, zene
6. Utazás, kirándulás, közlekedés, tájékozódás
7. Tananyag mélyítése, dolgozatok (10%)
Összesen

Óraszám
28 óra
24 óra
28 óra
26 óra
28 óra
28 óra
18 óra
180 óra

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.
Hi.

Yes?
Can I help you?
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Köszönés:

Good morning / afternoon / evening
Hello Max.
Hello, how are you?
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you tomorrow.
Good night.
Have a good day.

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks. Bye!
OK, bye.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is Mr/Mrs/Miss…
How do you do?
Levélírás:

Good morning / afternoon /
evening
Hello Zoe.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!

Hello.
Nice to meet you.
Pleased to meet you.
How do you do?

Dear Jane,
Hi Peter,
Kind regards,
Best wishes,
Write soon,
Love,
I’m looking forward to hearing from you
soon.

Érdeklődés mások
How are you feeling today?
hogyléte felől és reagálás: How are you doing?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not too bad.

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
You are welcome.
That’s all right.
Don’t mention it.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.
Please forgive me.

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

Gratulációk, jókívánságok Merry Christmas.
és azokra reagálás:
Happy New Year!
Happy birthday!
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

80

Merry Christmas.
Happy New Year!
Happy birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about it?

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you pleased with…?
Are you happy with…?

Great!
I’m so glad.
I’m very happy about it.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m happy with…
It’s not very good.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I don’t think it’s good.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
I think it’s terrible.
arra reagálás:
I need time to think about it.
Érdeklődés, tetszés,
Are you interested in computing?
I’m interested in art.
nemtetszés:
Do you like paintings?
They don’t really interest me.
You like skiing, don’t you?
I think it’s great.
Dicséret, kritika:
You’re really kind.
Well done.
Akarat, kívánság:
Would you like a drink?
I’d like a little tea.
I’d like to leave now.
Képesség:

Can she swim well?

Lehetőség:

She may be at home now.
He might be right.

Szándék, kívánság:

What do you want to do?
Would you like to go home now?

I’d like to see a good film.
I don’t want to go out tonight.

Terv:

Are you going to play football this
weekend?
Do you fancy going out for a drink?

I’m going to finish my essay
tomorrow.
I’m planning to take a trip to
France.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does he look like?
Események leírása:
What happened?
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I couldn’t ride a horse.

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
Thr door opened and the

Információkérés, -adás:

Tudás, nemtudás:
Bizonyosság,
bizonytalanság:
Ismerés, nem ismerés:

When will you have to go back?
How did you find out about the job?
How far is the beach from here?
When did you start kayak surfing?
Do you know if we may camp here?
Are you sure you want to go?
Do you think Romeo and Juliet is on this
week?
Do you know Liverpool well?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you tell me the truth, please?
Can you lend me your pen?
Would you help with the housework?
Can you recommend a good dentist?
Segítségkérés és arra való I need help with my homework. Could you
reagálás:
translate a few words for me?
Javaslat és arra reagálás:
Let’s go to a pub tonight.
How about skiing at the weekend?
Tanács és arra reagálás:
What would you recommend?
What shall I do?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése
Párbeszéd strukturálása:

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása
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passengers were thrown out of
the plane.
About an hour later.
I saw it advertised on a
website..
It's just a few hundred metres.
Ten years ago.
I’m not sure about this.
I have no idea.
I’m not sure. Maybe.
I don’t think it's played in this
theatre.
I've already been there, but I
don't know it very well.

Yes, certainly.
Certainly, here you are.
Sorry, I can’t at the moment.
I’m afraid I can’t.
Certainly.
Yes, of course.
I’d prefer to go to the cinema.
Good idea.
Why don’t you…?
I think you should…
Try (not) to…
In your position I would…
I think you need…

Could you repeat it, please?
Sorry, where did you say it
was?
I don’t think I understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?
Can I ask you a few questions?
Could you please let me
know…
And then… so… because…
Well, it’s been nice talking to
you.

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous
present perfect passive

Múltidejűség

past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

going to
present continuous
future simple
future continuous
future perfect

Műveltetés

What time does this pub open?
Music is included in the price.
We’re having lunch in a pub today.
Have you seen this story about a
deserted boat?
I feel sick; I've been eating
chocolates all day.
A luxury yacht has been found
deserted off the coast of Monaco.
I took orders and served food and
drinks.
No food was served in that pub..
We were sitting on the beach when
we heard the noises.
He said they had been married for
ten years.
I’m going to finish my science
project this afternoon.
We’re going to a pub tonight.
When will the train leave?
Which hotel will we be staying at?
Will doctors have found a cure for
all major diseases by 2025?

have something done

We'll have the house decorated next
month.

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

I have two brothers and a sister.
my, your, etc.

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
location

under, opposite, next to, between, in
front of, behind, inside, outside,
above, etc.
in the east/west, by the station, near
the pub, along the river, etc.

Időbeli viszonyok

adverbs of time
how often?
when? what time?
how long?

already, yet, just, etc.
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day, etc.
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week, in 1970, in
July, at 4 o’clock, on Monday, for a
week, since last year, etc.

cardinal /ordinal
numbers
money

two hundred and second
seven hundred and fifty-five
thousand three hundred and sixty-six
pounds

Birtoklás
kifejezése

Gyakoriság
Időpont
Időtartam

Mennyiségi
viszonyok
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the cook’s helper
the entrance of the restaurant
Whose car is that?

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives,
adverbs)

Mum is a faster driver than dad.
Dad drives more slowly than mum.
It's getting more and more difficult
to meet people.

Modalitás

should, can/could
be able to, must, have to,
need, may, might, used
to

You should care more for your
health.
If you refresh the page, it might
load.
We will be able to choose how long
our life is.
They could have been attacked by
pirates.

Logikai
viszonyok

linking words

and, or, but, because, although,
however, whereas, etc.
If your hair gets wet, you feel cold.
Climate change will get worse is
factories do not reduce their carbon
emissions.
If I got that job, I would make much
more money than now.
If Beth hadn't spent all her pocket
money, she would have been able to
buy a new phone.
I wish you'd thrown out those jeans.

zero conditional
conditional 1

conditional 2
conditional 3

I wish
Függő beszéd

reported speech

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
a, an, the, no article
indefinite pronouns, etc. some, any, no, none, somewhere, noone, every, etc.
relative pronouns,
He's the doctor who helped my
defining and nongrandmother..
defining relative clauses Harrods, which is in Knightbridge in
London, is a famous department
store.

He asked her if she could call him
back.
He told her that he hadn't robbed the
bank the week before.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, barátok, öltözködés, ruhavásárlás, divat, társas
kapcsolatok, szerelem

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan, divat

Munka, munkahely, napi tevékenységek, álláskeresés,
pénz, bank, internet

önismeret, kommunikáció, illemtan, brit
civilizációs ismeretek, népismeret

Levélírás, hivatalos levél, email, telefon,
kommunikáció

kommunikáció, illemtan, brit civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Életmód, egészség, orvos, betegség

egészségtan, brit civilizáció, önismeret

84

Sport, szabadidő, film, művészet, irodalom, zene

kultúra, média, hon- és népismeret,
egészségtan

Utazás, kirándulás, közlekedés, tájékozódás

földrajz, technológia, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, kommunikáció

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség
nélkül megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett
szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.
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3.5 12. évfolyam
Évi óraszám: 155 óra
Tananyag: Solutions 2nd edition Upper-intermediate
Tematikus egység
1. Személyiség, tulajdonságok, személyleírás, tárgyak, képek leírása
2. Munka, hivatás, életút, karrier, életrajz
3. Értékek, pénzügyek, újság, média, internet
4. Élővilág, állatok, tégabb környezetünk, a Föld
5. Vélemény kifejezése, érvelés, tervek
6. Űrutazás, globális felmelegedés, környezetvédelem
7. Tananyag mélyítése, dolgozatok (10%)
Összesen

Óraszám
23 óra
24 óra
25 óra
22 óra
25 óra
20 óra
16 óra
155 óra

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés, megszólítás,
elköszönés

Excuse me.
Sorry to disturb you.
How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
See you later.
Good night.
Take care.
Keep in touch.

Bemutatkozás, bemutatás

My name is… This is…
How do you do?

Személyes és hivatalos
levél, email

Dear Sir / Madam,
Dear Mr/Mrs/Miss/Ms …
Dear John,
Best wishes,
Love (from),
I’m looking / I look forward to hearing
from you soon.
Kind regards,
Yours faithfully,
Yours sincerely,
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Yes, can I help you?
What can I do for you?
How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Fine, thanks. And how about
you?
Hi!
Goodbye.
See you.
Good night, have a nice sleep.
Thanks. Bye!
I will. Bye.
Hello. / Hi.
How do you do?
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

Érdeklődés mások
hogyléte felől és arra
reagálás

How are you?
How are you feeling today?

What’s the matter?

Fine, thanks.
Not too bad.
Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I’m afraid.
Actually, I’m suffering from…

Engedélykérés és arra
reagálás

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

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönet és arra reagálás

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

That’s all right.
Not at all.
You are welcome.
No problem.
Don't mention it.
My pleasure.

Bocsánat kérése és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m terribly sorry.
I must apologise for coming late.
Please forgive me.

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

Együttérzés

I’m sorry about ….
I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, szomorúság
Are you happy about …?
What do you think of …?
How do you feel about …?

Great! / Fantastic. / Terrific.
I’m so glad / happy.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Hála

It was most kind of you.
I’m very grateful to you.

Sajnálkozás

Do you feel sorry for …?

I feel sorry for her.
Sorry to hear, things are
difficult for her.

Remény

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

I’m looking forward to…
I can hardly wait for…
I hope you’ll have time to join
us for the trip.

Aggodalom, félelem

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

I’m worried about the news.
It was really frightening.

Bánat, elkeseredés

Are you disappointed with the results?

I’m very disappointed.
I’m sorry to hear that.
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I don’t think it’s fair.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
I think it’s horrible/terrible.
arra reagálás
Do you? I don’t.
It’s a pity we couldn’t do it.
Valaki igazának az
You are right.
I don’t think she was right.
elismerése és el nem
You are wrong.
ismerése
She was wrong to say so.
Egyetértés, egyet nem
Do you agree?
OK / All right.
értés
What’s your opinion?
I think he’s wrong/right.
How do you feel about it?
I’m afraid I don’t agree.
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’m glad you like it.
Oh, do you think so?
Thanks.
I’m sorry, you don’t like it.

Bizonyosság,
bizonytalanság

I wonder why they are so disappointed.

She is certainly tired. / She
must be tired.
It seems to be real.
I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.

Do you think this is real?
Are you sure you want to go?
Képesség

Can you speak French?
Are you able to play golf?

I can understand French
I’m unable to ride a motorbike.

Preferenciák:

What would you rather do?
What would you prefer?
Would you rather stay at home?

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

Érdektelenség,
közömbösség

Do you mind?
What do you think of it?

It doesn’t matter.
It’s all the same for me.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása
What does he/she/it look like?
Do they look like students?

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
The girl in the yellow dress is
my sister.
They certainly seem quite
stressed.

Események leírása

What happened?

Helen had a shower, brushed
her teeth and went to bed.

Információkérés, -adás

When will the next bus leave?
How long does it take to get there?

At 6.45.
It’s about one hour.

Feltételezés, kétely

I suppose we’ll arrive a bit late.
I don’t suppose they can come early.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés
John, could you do me a favour?
Could you lend me five pounds?

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

Segítség felajánlása

Shall I bring you a newspaper?

I’ll do the cleaning for you if
you like.

Javaslat és arra reagálás

Let’s go to the beach tomorrow.
Why don't we go out tonight?

Good idea.
I’d rather not.

Reklamálás, panasz

It was terrible.
It’s too cold.
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?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása
Visszakérdezés, ismétléskérés

Párbeszéd strukturálása

Beszélgetés kezdése
Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása

Beszélgetésbe be- és
kilépés

Beszédszándék jelzése
Félbeszakítás
Folytatás szándékának jelzése
Befejezési szándék jelzése
A partner mondanivalójának követése

Saját szöveg strukturálása

Példák megnevezése
Témaváltás
Visszatérés a témához
Összefoglalás
Helyesbítés
Kiemelés, hangsúlyozás
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Why don’t you…?
I think you should…
I don’t think you should…
You’d better…

Could you repeat it, please?
What time did you say they
were to arrive?
I have a little problem.
Listen, I’ve just had an idea.
The first thing I would suggest
is… Then we could…
Well, it’s been nice talking to
you.
Can I join in?
Can I say something?
I’m sorry, but…
Just let me finish what I was
going to say…
Just one more thing,
Finally…
To sum up…
Do go on.
Don’t let me interrupt you.
Talking of books, I would…
But there’s also another
thing…
Going back to the subject…
Well, to sum it up…
No, I mean….
The only problem is…

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous

Múltidejűség

past simple
past continuous

past perfect
Jövőidejűség

going to
future simple
future continuous
future perfect

Műveltetés

She doesn't usually get up early..
I’m not going out today.
I’ve read three books so far this
month.
Father hasn’t been driving much
recently.
John went to bed at ten o'clock.
I really enjoyed that book.
It was a beautiful morning. The
sun was shining and the birds were
singing
He said he hadn't been to London
before.
What are you going to wear at the
party tomorrow?
I don’t think he’ll do it.
What will you be doing this time
tomorrow?
I’ll have finished the article by the
weekend, I think.

have/get something done I’m getting my car washed this
afternoon.

Birtoklás
kifejezése

have, possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

She’s had her car for two years..
mine, yours, etc.
the teacher’s notebook
the front door of the house
Whose car is this?

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/
bottom, etc.

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

adverbs of time with
present perfect
how often?

Időpont
Időtartam

when? what time?
how long?

already, yet, just, so far, recently,
lately, etc.
always, often, sometimes, never,
once a week, occasionally, etc.
I slept four hours last night.
I was sleeping at 2 at night.
He’s been sleeping for four hours.
She was watching TV while we
were studying.

while
Mennyiségi
viszonyok

plurals, countables,
uncountables, numbers,
pronouns, etc.
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time, traffic, furniture, clothes,
news, information, etc.
all, every, both, neither, none, etc.

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives
too / enough
like (preposition)

The rich are not necessarily
happier than the rest of us.
This story is the most interesting
of all.
This photo is too old, just like the
other.

Modalitás

should, can, must, may,
might, need, have to,
used to, etc.

You should ask the teacher.
They must be at home, there’s a
light in the window.
When I was a student, I used to
study in the library.
They can’t have gone to sleep yet,
it’s only 9 o’clock.
The car might have been washed
while we were in the shop.

modals + perfect
infinitive
passive modals
Logikai viszonyok

linking words
first conditional
second conditional
third conditional

and, or, but, because, although,
that’s why, in case, etc.
I’ll be ready as soon as I’ve had a
shower.
If I were you, I wouldn’t buy that
suit.
They would have finished if they
had more time.

Függő beszéd

reported speech

She said she was going to London
the next day.

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
indefinite pronouns,
quantifiers, etc.

a, an, the, no article
some, any, no, none, somewhere,
no-one, all, every, each, both, etc.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyiség, tulajdonságok, személyleírás, tárgyak,
képek leírása

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Munka, hivatás, életút, karrier, életrajz

önismeret, kommunikáció, hon- és
népismeret, brit civilizációs ismeretek

Értékek, pénzügyek, újság, média, internet

kommunikáció, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek

Élővilág, állatok, tégabb környezetünk, a Föld

földrajz, országismeret, kultúra, civilizációs
ismeretek

Vélemény kifejezése, érvelés, tervek

hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek,
kommunikáció

Űrutazás, globális felmelegedés, környezetvédelem

kultúra, média, hon- és népismeret,
civilizációs ismeretek
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A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Beszédkészség
A tanuló
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések
alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegtípusokat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.

3.6 A tanulók értékelése
Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés,
melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy
alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják
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teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a
tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját.
Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket egyaránt
értékeli. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás,
motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál. A célirányos számonkérés a tanulói
teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája, a hangsúly sokkal inkább az idegen nyelven
végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek minősítésén van.
Az Oxford University Press tananyagaihoz készített tanári kézikönyvek tartalmi és
módszertani segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási folyamat különböző szakaszaihoz
ellenőrző feladatokat, előre elkészített felmérőket javasolnak: vagy a kézikönyv függelékeként,
vagy különálló, ingyenes füzetben. Ezek mindegyike korlátlan számban fénymásolható. Fontos,
azonban, hogy a tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy
alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A tankönyv, a munkafüzet és a hanganyag
minden fejezete különböző lehetőségeket ajánl fel a tanulói teljesítmény értékelésére.
Az értékelésnek, visszajelzésnek rendszeresnek és folyamatosank kell lennie.Fontos,
hogy motiváló erejű legyen, a tanuló fejlődését nem kizárólag objektive, hanem önmagához
mérten is kell értékelnünk. Az értékelés történhet érdemjegyek vagy pluszok, plusz pontok,
figurák adásával, melyek jeles érdemjegyre válthatók. Értékelnünk kell a témazáró
dolgozatokat (melyeket nagyobb egységekből, több unitból íratunk), a röpdolgozatokat
(melyeket egy egységből vagy esetlegesen egy-két óra tananyaából íratunk) a fogalmazási
feladatokat (melyek megvalósulhatnak házi fogalmazásként, csoport- vagy pármunkában
megírt órai fogalmazásként valamint a tanórán megírt fogalmazási dolgozatként is), s zsóbeli
feleleteket, kiselőadásokat, a power pointos prezentációkat (melyeket tanácsos pároknak vagy
háromfős csoportoknak kiadnunk).
Értékelhetők természetesen a házi feladatok, főleg egy felelet részeként, szóbeli
feleletek (képleírások, szövegértések), a diákok tanórai munkája, a szorgalmi feladatok, az
önálló kutató munka (e két utóbbit csak pozitívan értékeljük!). A szóban elhangzó feleleteket,
képleírásokat, párbeszédeket, kiselőadásokat helyes, ha az egész csoport közösen
megbeszélve is értékeli (ezzel elérhetjük, hogy a diákok figyelmesebben hallgathassák
társaikat), ily módon támpontot, segítséget nyújtva egymásnak a további fejlesztenedő
területek megtalálásához.

Az értékelés során a témazárókat a következő skála szerint osztályozzuk:
85-100% = jeles
70-84%= jó
55-69% = közepes
40-54 % = elégséges
0-39%= elégtelen.
Az úgynevezett röpdolgozatok esetében a következő skálát alkalmazzuk:
90-100% = jeles
79-89% = jó
61-78% = közepes
51-60% = elégséges
0-50% = elégtelen.
Az osztályozó- és pótvizsgák esetén az érettségi vizsgák értékelési skáláját
alkalmazzuk:
80-100% = jeles
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60-79%= jó
40-59% = közepes
25-39% = elégséges
0-19%= elégtelen.
1,8 fölötti átlag esetén a végső érdemjegy elégséges. Elégtelen osztályzat csak 1,8 alatti
vagy annál rosszabb átlagra adható.
2,6 továbbá 3,6 és 4,6 fölötti átlagok esetén mindig fölfelé kerekítünk.

3.7 A tankönyv kiválasztásának elvei
 A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek,
használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv
elsajátítását.
 A tankönyvsorozat a középiskolai angol nyelvi tanterv követelményeit 100%-ban fedje.
 A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz.

3.8 Kerettantervi megfelelés
A kerettanterv által biztosított 10%-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek
elmélyítésére és gyakorlására szolgál. A témák új tartalmi elemekkel nem bővülnek, a sikeres
továbbhaladást, érettségi vizsgát és további nyelvhasználatot elősegítő gyakorlás minden
szinten beépül az órakeretbe.

3.9 Módszerek és eljárások
Frontális osztálymunka, kisebb-nagyobb megszakítással más módszer alkalmazása is. A
csoportmunka egy igen kedvelt munkaforma, a gyengébb képessésű tanulók sem érzik
magukat hátrányba. Ez a módszer sikerélményt biztosít minden csoporttagnak. Projectorral és
laptoppal kihasználjuk a technika adta lehetőségeket, több érzékszervet is bevonunk az
ismeretek elsajátításába.
Anyanyelvi lektorunk nagy segítség, aki feladatának tekinti, hogy feloldja a tanulókban az
esetleges gátlásokat ezáltal fejleszti a kommunikációs készséget, ugyanakkor meghatározó
szerepe van a kultúraközvetítés fejlesztésében is.
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4. Emelt idegen nyelv
4.1 Bevezetés
Ld . az egész eleje

4.2 Célok és feladatok
A már fentebb említett célokon és feladatokon kívül, a következők elérésére kell törekednünk:
- Mivel a nyelvi specializációs osztályokban a munkát anyanyelvi lektor is segíti, el kell
jutnunk oda, hogy a diákok képesek legyenek anyanyelvük hazsnálata nélkül,
magabiztosan kommunikálni nem csak az élet hétköznapi dolgairól, hanem bonyolultabb
tudományos, gazdasági, művészeti témákról is. Tudjanak vitát kezdeményezni és
lefolytatni, információt kérni és feldolgozni. Beszédtempójuk egyenletes és folyamatos
legyen, kiejtésük közelítse meg az anyanyeli beszélőét, de mindenképpen érthető és
követhető legyen a beszédük.
- A célok között első helyen áll a tanulók motivációjának fenntartása és fejlesztése,
folyamatos sikerélmény biztosítása. Cél, hogy a 12. évfolyam végére a diákok eljussanak
az B2 közeli vagy azon túlmutató szintre, amelyen számukra ismert vagy kevésbé ismert
témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni fejlett
szókinccsel, a nyelvi kifejező eszközök stilisztikai értékére is figyelve. Megértik a
hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szövegeket abból ki tudják szűrni
nem csak a lényeges információkat, hanem a specifikusokat is. Képesek hosszabb
terjedelmű szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az
ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban igényes nyelvi szinten
információt tudjanak cserélni. Az igazán tehetséges nyelvtanulásra fogékony és motivált
diákok, akár a C1, sőt a C2 szintre is eljuthatnak, mely az emelt szintű értettségi vizsga
szintjét is meghaladja. A nyelvvizsgák vonatkozásában complex középfokú államilag
elismert nyelvvizsga megszerzése a cél minden angol specializációjú diák számára, illetve
a C1 és C2 nyelvi szintre jutni képes tanulók a complex felsőfokú államilag elismert
nyelvvizsga megszervzését kellene hogy megcélozzák.

-

Szint
A1

A Közös Európai Referenciakeret a nyelvtanulókat három nagy csoportba sorolja,
amelyeket hat szintre lehet bontani:
Az Alapszintű nyelvhasználó (Basic User)
A1 Minimumszint (Breakthrough)
A2 Alapszint (Waystage)
B Önálló nyelvhasználó (Independent User)
B1 Küszöbszint (Threshold)
B2 Középszint (Vantage)
C Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)
C1 Haladó (Effective Operational Proficiency)
C2 Mesterfok (Mastery)
A CEFR megadja, hogy a nyelvtanulónak az egyes szinteken milyen képességekkel
kell rendelkeznie olvasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén.
Leírás
Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját
kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló
megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a
mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és
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A2

B1

B2

C1

C2

mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.
Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt
mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még
akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban
folyamatosan részt vegyen.
Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről,
életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.
Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés
nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi
témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó
társalgásban.
Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről
és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.
Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes.
Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben
érvelve kifejti a véleményét.
Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó
témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a
különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.
Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és
kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és
szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni;
hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.
Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó
témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi
be.
Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmaz
sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat.
Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha
elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik.
Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki bármit,
előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat
kiragadja és megjegyezze.

A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért
használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására. A kereszttantervi
törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartalmakat más
szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. Fontos, hogy az
önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások segítsék a nyelvtanulást.
Ebben az életkorban a diákokat már nagymértékben segíti a szabályszerűségek felismerése
és alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. A
középiskolában egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között.
A 12. osztály végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez
elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiákat is.
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4.3 A műveltségterület tantárgyi rendszere, kulcsfogalmai és
óraszámai, a tantárgyi óraszámok megoszlása az egyes
témakörök között
4.3.1 9. és 10. évfolyam
Évi óraszám: 252óra/évfolyam
Tankönyv: Solutions 1st or 2nd edition Pre-Intermediate
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
.
Hello Matt.
Hello, how are you?
Hi!

How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Hello Alice.
Fine, thanks. And you?
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you on Monday.
Good night.
Have a nice day.
Have a good weekend!

Goodbye.
Bye!
See you.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
How do you do?
This is my friend, Sam.
Levéírás:

Good night.
Thanks, bye.
Hello.
How do you do?
Nice to meet you.

Dear Alice,
Dear Mr/Mrs...
Greetings,
Best wishes,
Love,
I look forward to hearing from you.
Sincerely,

Érdeklődés mások
How are you today?
hogyléte felől és reagálás:

Fine. / OK / All right.
Not very well, I’m afraid.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
That's all right.
You're welcome.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

That’s all right.
It doesn’t matter.
Never mind.
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Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New Year / birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
I’m sorry to hear that.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about that?

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

Great!
I’m so glad / happy.
I’m happy to hear it.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m so happy with…
That wasn’t very good.

Remény:

I hope so.
I’m looking forward to…
I hope you’ll pass the exam.

Are you coming to dinner tonight?

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s terrible.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
arra reagálás:
Tetszés, nemtetszés,
Do you like French food?
I don’t like it.
érdeklődés:
How do you like it?
I think it’s great.
What do you think of her new dress?
It looks nice.
Are you interested in sports?
I’m interested in football.
Akarat, kívánság:
Would you like a sandwich?
I’d like an ice-cream.
Can I have my bill, please?
I want to pay.
Képesség:
Can you speak French?
I can understand French.
How many apples can you buy?
Kötelezettség, tiltás:
You have to pay over there.
You mustn’t smoke here.
Lehetőség:

He may go out this evening.
They might be at home now.

Terv:

I’ve decided to get a smart phone.
I'm going to buy a smart phone.
We're planning a weekend by the seaside.

Ígéret

I’ll help you with the homework.
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Which one are you going to
buy?
Where are you going?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does that mean?
What does it look like?
This photo shows...
Események leírása:
What happened?
Információkérés, -adás:
Tudás, nemtudás:
Ismerés, nem ismerés:

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
A young man ran up and put a
bag on the bench.
Yes, I did
At 6 in the evening.
Take the first street on the left
I have no idea.
Yes, we have already met.

Did you meet Alice?
When will you leave?
Can you tell me the way to the station?
Do you know where he lives?
Do you know Sam?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you do me a great favour?
Could you give me a piece of paper?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:
You mustn’t smoke here.
Don’t worry.
Segítségkérés és arra való Can you help me?
reagálás:

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

How can I help you?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

Sorry, what did you say?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?

Párbeszéd strukturálása:

Hi, Matt, how are you today?

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

And then… So… because…

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple

present perfect passive
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She likes nice dresses.
He doesn't go to school.
These phones are made in China.
What are the girls doing?
Both Joe and Eva have been to
London.
How long have you been here?
Printed books have been bought and
sold for hundreds of years.

Fogalomkörök
Múltidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

going to
future with will

Birtoklás
kifejezése

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
picture location

Időbeli viszonyok Gyakoriság
Időpont
Időtartam

adverbs of time with
present perfect simple
how often?
when? what time?

when
perfect simple
Mennyiségi
viszonyok

singulars and plurals
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns
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What did you do on Sunday?
I stayed at home and revised.
It was found behind the desk.
What were you doing at six
yesterday?
After dad had washed the car, he
read the newspaper.
What are you going to do on
Sunday?
She’ll be at home tomorrow.
I think Barcelona will win.
We haven’t got a house, but we have
a flat.
my, your, his/her/its,our, their
mine, yours,…theirs
Joe’s brother
the door of the cupboard
Whose?
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 / bottom, on the left/right,
at the back, in the background
already, yet, just
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week
in 1998, in May, at 4 o’clock, on
Tuesday
I was sleeping when the phone rang.
We have lived here for seven years.
children, people, men, women …
one, two, three..
first, second…
How many books have you got?
I’ve got a lot of/few books.
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake
all, both, none, neither
each, every

Fogalomkörök
Minőségi
viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives
should/shouldn’t

Modalitás

can/ could
(ability)

can/could/may
(permission)
must (obligation)
have to
mustn’t
linking words
zero conditional

Logikai
viszonyok

first conditional
second conditional
wish

The Nile is longer than the Amazon.
She is the most beautiful girl in the
class.
better, worse, farther
I think you should visit the Roman
Baths.
You shouldn’t eat so much..
She can swim very well.
How fast can you run?
He could come in through the
window.
Can/could/may I open the window?
You must read this book.
Did you have to work last week?
You mustn’t drive fast here.
and, or, but, because, so, although
You breathe slowly if you are
relaxed,
If you walk under a ladder, it'll bring
bad luck.
If people drank tap water, they
wouldn't buy bottles.
I wish I had an umbrella..

Függő beszéd

reported speech

She said that Mark had stoled the
bag.
She said she would do it the next
day.

Szövegösszetartó
eszközök

articles
some, any, many, much
countability
indefinite pronouns

a, an, the
There isn’t much milk in the fridge,
but there are some eggs there.
somebody, anybody, nobody,
everybody, something, etc.…

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, napi tevékenységek, iskola
14 óra
Barátok, személyleírás, képleírás, helyleírás

önismeret, illemtan, országismeret, földrajz,
kommunikáció
önismeret, kommunikáció, kultúra, földrajz

20 óra
Város és vidék, tájak, tájékozódás a világban
22 óra

környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, földrajz

22óra

környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, egészségtan

16 óra

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek

Egészséges életmód, sport, étkezés
Öltözködés, vásárlás
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Kommunikáció, telefon, hasznos eszközök, publikáció
22 óra

kommunikáció, technológia, média, brit
civilizációs ismeretek

Szórakozás, film, mozi, könyvek

média, hon- és népismeret, önismeret, kultúra
24 óra

Levélírás, email

Összesen:

20 óra
160 óra

illemtan, kommunikáció, brit civilizációs
ismeretek

DExam –nyelvvizsga-feladatok gyakorlása:
27 óra
Szóbeli számonkérés:
19 óra
Ismétlő rendszerezés témazárók előtt:
14 óra
Témazárók:
7 óra
10%-a az eves óraszámnak: gyakorlás, ppt-s prezentációk,
játékok, filmnézés:
25 óra
MINDÖSSZESEN:
252 óra

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
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 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni

4.3.2 10. évfolyam
Évi óraszám: 252
Tankönyv: Solutions 1st or 2nd edition Intermediate

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.
Hi.

Yes?
Can I help you?

Köszönés:

Good morning / afternoon / evening

Good morning / afternoon /
evening
Hello Zoe.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!

Hello Max.
Hello, how are you?
Hi!
Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you tomorrow.
Good night.
Have a good day.

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks. Bye!
OK, bye.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is Mr/Mrs/Miss…
How do you do?
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Hello.
Nice to meet you.
Pleased to meet you.
How do you do?

Levélírás:

Dear Jane,
Hi Peter,
Kind regards,
Best wishes,
Write soon,
Love,
I’m looking forward to hearing from you
soon.

Érdeklődés mások
How are you feeling today?
hogyléte felől és reagálás: How are you doing?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not too bad.

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
You are welcome.
That’s all right.
Don’t mention it.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.
Please forgive me.

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

Gratulációk, jókívánságok Merry Christmas.
és azokra reagálás:
Happy New Year!
Happy birthday!
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about it?

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you pleased with…?
Are you happy with…?
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Merry Christmas.
Happy New Year!
Happy birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Great!
I’m so glad.
I’m very happy about it.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m happy with…
It’s not very good.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I don’t think it’s good.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
I think it’s terrible.
arra reagálás:
I need time to think about it.
Érdeklődés, tetszés,
nemtetszés:

Are you interested in computing?
Do you like paintings?
You like skiing, don’t you?

Dicséret, kritika:

You’re really kind.
Well done.

Akarat, kívánság:

Would you like a drink?
I’d like to leave now.

I’d like a little tea.

Képesség:

Can she swim well?

I couldn’t ride a horse.

Lehetőség:

She may be at home now.
He might be right.

Szándék, kívánság:

What do you want to do?
Would you like to go home now?

I’d like to see a good film.
I don’t want to go out tonight.

Terv:

Are you going to play football this
weekend?
Do you fancy going out for a drink?

I’m going to finish my essay
tomorrow.
I’m planning to take a trip to
France.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does he look like?
Események leírása:
What happened?
Információkérés, -adás:

Tudás, nemtudás:
Bizonyosság,
bizonytalanság:
Ismerés, nem ismerés:

When will you have to go back?
How did you find out about the job?
How far is the beach from here?
When did you start kayak surfing?
Do you know if we may camp here?
Are you sure you want to go?
Do you think Romeo and Juliet is on this
week?
Do you know Liverpool well?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you tell me the truth, please?
Can you lend me your pen?
Would you help with the housework?
Can you recommend a good dentist?
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I’m interested in art.
They don’t really interest me.
I think it’s great.

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
Thr door opened and the
passengers were thrown out of
the plane.
About an hour later.
I saw it advertised on a
website..
It's just a few hundred metres.
Ten years ago.
I’m not sure about this.
I have no idea.
I’m not sure. Maybe.
I don’t think it's played in this
theatre.
I've already been there, but I
don't know it very well.

Yes, certainly.
Certainly, here you are.
Sorry, I can’t at the moment.
I’m afraid I can’t.

Segítségkérés és arra való
reagálás:
Javaslat és arra reagálás:
Tanács és arra reagálás:

I need help with my homework. Could you
translate a few words for me?
Let’s go to a pub tonight.
How about skiing at the weekend?
What would you recommend?
What shall I do?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése
Párbeszéd strukturálása:

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple

past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

Could you repeat it, please?
Sorry, where did you say it
was?
I don’t think I understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?
Can I ask you a few questions?
Could you please let me
know…
And then… so… because…
Well, it’s been nice talking to
you.

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

present perfect
continuous
present perfect passive
Múltidejűség

Certainly.
Yes, of course.
I’d prefer to go to the cinema.
Good idea.
Why don’t you…?
I think you should…
Try (not) to…
In your position I would…
I think you need…

going to
present continuous
future simple
future continuous
future perfect
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What time does this pub open?
Music is included in the price.
We’re having lunch in a pub today.
Have you seen this story about a
deserted boat?
I feel sick; I've been eating
chocolates all day.
A luxury yacht has been found
deserted off the coast of Monaco.
I took orders and served food and
drinks.
No food was served in that pub..
We were sitting on the beach when
we heard the noises.
He said they had been married for
ten years.
I’m going to finish my science
project this afternoon.
We’re going to a pub tonight.
When will the train leave?
Which hotel will we be staying at?
Will doctors have found a cure for
all major diseases by 2025?

Fogalomkörök
Műveltetés

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
have something done

We'll have the house decorated next
month.

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

I have two brothers and a sister.
my, your, etc.

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
location

under, opposite, next to, between, in
front of, behind, inside, outside,
above, etc.
in the east/west, by the station, near
the pub, along the river, etc.

Időbeli viszonyok

adverbs of time
how often?
when? what time?
how long?

already, yet, just, etc.
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day, etc.
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week, in 1970, in
July, at 4 o’clock, on Monday, for a
week, since last year, etc.

Mennyiségi
viszonyok

cardinal /ordinal
numbers
money

two hundred and second
seven hundred and fifty-five
thousand three hundred and sixty-six
pounds

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives,
adverbs)

Mum is a faster driver than dad.
Dad drives more slowly than mum.
It's getting more and more difficult
to meet people.

Modalitás

should, can/could
be able to, must, have to,
need, may, might, used
to

You should care more for your
health.
If you refresh the page, it might
load.
We will be able to choose how long
our life is.
They could have been attacked by
pirates.

Logikai
viszonyok

linking words

and, or, but, because, although,
however, whereas, etc.
If your hair gets wet, you feel cold.
Climate change will get worse is
factories do not reduce their carbon
emissions.
If I got that job, I would make much
more money than now.
If Beth hadn't spent all her pocket
money, she would have been able to
buy a new phone.
I wish you'd thrown out those jeans.

Birtoklás
kifejezése

Gyakoriság
Időpont
Időtartam

zero conditional
conditional 1

conditional 2
conditional 3

I wish
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the cook’s helper
the entrance of the restaurant
Whose car is that?

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Függő beszéd

reported speech

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
a, an, the, no article
indefinite pronouns, etc. some, any, no, none, somewhere, noone, every, etc.
relative pronouns,
He's the doctor who helped my
defining and nongrandmother..
defining relative clauses Harrods, which is in Knightbridge in
London, is a famous department
store.

He asked her if she could call him
back.
He told her that he hadn't robbed the
bank the week before.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, barátok, öltözködés, ruhavásárlás, divat, társas
kapcsolatok, szerelem
24 óra

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan, divat

Munka, munkahely, napi tevékenységek, álláskeresés,
pénz, bank, internet
24 óra

önismeret, kommunikáció, illemtan, brit
civilizációs ismeretek, népismeret

Levélírás, hivatalos levél, email, telefon,
kommunikáció

kommunikáció, illemtan, brit civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret
24 óra

Életmód, egészség, orvos, betegség

egészségtan, brit civilizáció, önismeret
24 óra

Sport, szabadidő, film, művészet, irodalom, zene
24 óra

kultúra, média, hon- és népismeret,
egészségtan

Utazás, kirándulás, közlekedés, tájékozódás

földrajz, technológia, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, kommunikáció

Összesen:

24 óra
144óra

DExam –nyelvvizsga-feladatok gyakorlása:
37 óra
Szóbeli számonkérés:
25 óra
Ismétlő rendszerezés témazárók előtt:
14 óra
Témazárók:
7 óra
10%-a az éves óraszámnak:gyakorlás, ppt-s prezentációk,
játékok, filmnézés
25 óra
MINDÖSSZESEN:

252 óra

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
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 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség
nélkül megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett
szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.

4.3.3 11. évfolyam-12. évfolyam
Évi óraszám: 252/évfolyam (12. évfolyam: 217 óra)
Tananyag: Solutions 1st or 2nd edition Upper-Intermediate

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
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Köszönés, megszólítás,
elköszönés

Excuse me.
Sorry to disturb you.
How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
See you later.
Good night.
Take care.
Keep in touch.

Bemutatkozás, bemutatás

My name is… This is…
How do you do?

Személyes és hivatalos
levél, email

Dear Sir / Madam,
Dear Mr/Mrs/Miss/Ms …
Dear John,
Best wishes,
Love (from),
I’m looking / I look forward to hearing
from you soon.
Kind regards,
Yours faithfully,
Yours sincerely,

Érdeklődés mások
hogyléte felől és arra
reagálás

How are you?
How are you feeling today?

Yes, can I help you?
What can I do for you?
How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Fine, thanks. And how about
you?
Hi!
Goodbye.
See you.
Good night, have a nice sleep.
Thanks. Bye!
I will. Bye.
Hello. / Hi.
How do you do?
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

What’s the matter?

Fine, thanks.
Not too bad.
Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I’m afraid.
Actually, I’m suffering from…

Engedélykérés és arra
reagálás

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

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönet és arra reagálás

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

That’s all right.
Not at all.
You are welcome.
No problem.
Don't mention it.
My pleasure.

Bocsánat kérése és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m terribly sorry.
I must apologise for coming late.
Please forgive me.

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

Együttérzés

I’m sorry about ….
I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.
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Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, szomorúság
Are you happy about …?
What do you think of …?
How do you feel about …?

Great! / Fantastic. / Terrific.
I’m so glad / happy.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Hála

It was most kind of you.
I’m very grateful to you.

Sajnálkozás

Do you feel sorry for …?

I feel sorry for her.
Sorry to hear, things are
difficult for her.

Remény

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

I’m looking forward to…
I can hardly wait for…
I hope you’ll have time to join
us for the trip.

Aggodalom, félelem

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

I’m worried about the news.
It was really frightening.

Bánat, elkeseredés

Are you disappointed with the results?

I’m very disappointed.
I’m sorry to hear that.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I don’t think it’s fair.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
I think it’s horrible/terrible.
arra reagálás
Do you? I don’t.
It’s a pity we couldn’t do it.
Valaki igazának az
You are right.
I don’t think she was right.
elismerése és el nem
You are wrong.
ismerése
She was wrong to say so.
Egyetértés, egyet nem
Do you agree?
OK / All right.
értés
What’s your opinion?
I think he’s wrong/right.
How do you feel about it?
I’m afraid I don’t agree.
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’m glad you like it.
Oh, do you think so?
Thanks.
I’m sorry, you don’t like it.

Bizonyosság,
bizonytalanság

I wonder why they are so disappointed.

She is certainly tired. / She
must be tired.
It seems to be real.
I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.

Do you think this is real?
Are you sure you want to go?
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Képesség

Can you speak French?
Are you able to play golf?

I can understand French
I’m unable to ride a motorbike.

Preferenciák:

What would you rather do?
What would you prefer?
Would you rather stay at home?

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

Érdektelenség,
közömbösség

Do you mind?
What do you think of it?

It doesn’t matter.
It’s all the same for me.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása
What does he/she/it look like?
Do they look like students?

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
The girl in the yellow dress is
my sister.
They certainly seem quite
stressed.

Események leírása

What happened?

Helen had a shower, brushed
her teeth and went to bed.

Információkérés, -adás

When will the next bus leave?
How long does it take to get there?

At 6.45.
It’s about one hour.

Feltételezés, kétely

I suppose we’ll arrive a bit late.
I don’t suppose they can come early.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés
John, could you do me a favour?
Could you lend me five pounds?

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

Segítség felajánlása

Shall I bring you a newspaper?

I’ll do the cleaning for you if
you like.

Javaslat és arra reagálás

Let’s go to the beach tomorrow.
Why don't we go out tonight?

Good idea.
I’d rather not.

Reklamálás, panasz

It was terrible.
It’s too cold.
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?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása
Visszakérdezés, ismétléskérés
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Why don’t you…?
I think you should…
I don’t think you should…
You’d better…

Could you repeat it, please?
What time did you say they
were to arrive?

Párbeszéd strukturálása

Beszélgetés kezdése

I have a little problem.
Listen, I’ve just had an idea.
The first thing I would suggest
is… Then we could…
Well, it’s been nice talking to
you.

Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása
Beszélgetésbe be- és
kilépés

Beszédszándék jelzése
Félbeszakítás
Folytatás szándékának jelzése
Befejezési szándék jelzése
A partner mondanivalójának követése

Saját szöveg strukturálása

Példák megnevezése
Témaváltás

Talking of books, I would…
But there’s also another
thing…
Going back to the subject…
Well, to sum it up…
No, I mean….
The only problem is…

Visszatérés a témához
Összefoglalás
Helyesbítés
Kiemelés, hangsúlyozás

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous

Múltidejűség

past simple
past continuous

past perfect
Jövőidejűség

going to
future simple
future continuous
future perfect

Műveltetés

Can I join in?
Can I say something?
I’m sorry, but…
Just let me finish what I was
going to say…
Just one more thing,
Finally…
To sum up…
Do go on.
Don’t let me interrupt you.

She doesn't usually get up early..
I’m not going out today.
I’ve read three books so far this
month.
Father hasn’t been driving much
recently.
John went to bed at ten o'clock.
I really enjoyed that book.
It was a beautiful morning. The
sun was shining and the birds were
singing
He said he hadn't been to London
before.
What are you going to wear at the
party tomorrow?
I don’t think he’ll do it.
What will you be doing this time
tomorrow?
I’ll have finished the article by the
weekend, I think.

have/get something done I’m getting my car washed this
afternoon.
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Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Birtoklás
kifejezése

have, possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

She’s had her car for two years..
mine, yours, etc.
the teacher’s notebook
the front door of the house
Whose car is this?

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/
bottom, etc.

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

adverbs of time with
present perfect
how often?

Időpont
Időtartam

when? what time?
how long?

already, yet, just, so far, recently,
lately, etc.
always, often, sometimes, never,
once a week, occasionally, etc.
I slept four hours last night.
I was sleeping at 2 at night.
He’s been sleeping for four hours.
She was watching TV while we
were studying.

while
Mennyiségi
viszonyok

plurals, countables,
uncountables, numbers,
pronouns, etc.

time, traffic, furniture, clothes,
news, information, etc.
all, every, both, neither, none, etc.

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives
too / enough
like (preposition)

The rich are not necessarily
happier than the rest of us.
This story is the most interesting
of all.
This photo is too old, just like the
other.

Modalitás

should, can, must, may,
might, need, have to,
used to, etc.

You should ask the teacher.
They must be at home, there’s a
light in the window.
When I was a student, I used to
study in the library.
They can’t have gone to sleep yet,
it’s only 9 o’clock.
The car might have been washed
while we were in the shop.

modals + perfect
infinitive
passive modals
Logikai viszonyok

linking words
first conditional
second conditional
third conditional

Függő beszéd

reported speech
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and, or, but, because, although,
that’s why, in case, etc.
I’ll be ready as soon as I’ve had a
shower.
If I were you, I wouldn’t buy that
suit.
They would have finished if they
had more time.
She said she was going to London
the next day.

Fogalomkörök
Szövegösszetartó
eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
articles, determiners,
indefinite pronouns,
quantifiers, etc.

a, an, the, no article
some, any, no, none, somewhere,
no-one, all, every, each, both, etc.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyiség, tulajdonságok, személyleírás, tárgyak,
képek leírása
24 óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Munka, hivatás, életút, karrier, életrajz
24 óra

önismeret, kommunikáció, hon- és népismeret,
brit civilizációs ismeretek

24 óra

kommunikáció, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek

24 óra

földrajz, országismeret, kultúra, civilizációs
ismeretek

24 óra

hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek,
kommunikáció

Értékek, pénzügyek, újság, média, internet
Élővilág, állatok, tégabb környezetünk, a Föld
Vélemény kifejezése, érvelés, tervek
Űrutazás, globális felmelegedés, környezetvédelem
24 óra
Összesen:
144 óra

kultúra, média, hon- és népismeret,
civilizációs ismeretek

DExam –nyelvvizsga-feladatok gyakorlása: 37 óra
Szóbeli számonkérés:
25 óra
Ismétlő rendszerezés témazárók előtt:
14 óra
Témazárók:
7 óra
10%-a az éves óraszámnak: gyakorlás, ppt-s prezentációk,
játékok, filmnézés
25 óra.
MINDÖSSZESEN:

252 óra.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Beszédkészség
A tanuló
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
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 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések
alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegtípusokat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.

4.3.4

12. évfolyam

Évi óraszám: 217
Tananyag: Solutions 1st or 2nd edition Upper-Intermediate
Oxford Exam Excellence, OUP
Témakörök:
Témakör

Kapcsolódási pont

Kezdetek, emlékek felidézése, sportok eredete
12 óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Történetmeséles, jellemek leírása, események
elmondása, drámarészlet: “Az ügynök halála”
12 óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Emberi kapcsolatok, partnerek, barátság, szerelem,
házasság
12 óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Változások, változások leírása, életszakaszok
bemutatása

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret
12 óra
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Történelmi fordulók, háború és béke, küzdelem az
egyenlőségért
12 óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Álmok, tervek, vágyak, az európai álom
12 óra

hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek,
kommunikáció

12 óra

földrajz, országismeret, kultúra, civilizációs
ismeretek

Ízlések és divatok, a fiatalok kultúrája, a jövő ételei
12 óra

földrajz, országismeret, kultúra, civilizációs
ismeretek

Titkok, pletykák, bizalom, konspiráció-elméletek
12 óra

hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek,
kommunikáció

Környezetvédelem, a bolygónkat fenyegető veszélyek,
halhatatlanság
12 óra
Összesen:
120óra

földrajz, országismeret, kultúra, civilizációs
ismeretek

Utazás, migráció, időutazás

DExam –nyelvvizsga-feladatok gyakorlása:
20 óra
Érettségi feladatsorok,
érettségi témakörök gyakorálasa:
20 óra
Szóbeli számonkérés:
15 óra
Ismétlő rendszerezés témazárók előtt:
14 óra
Témazárók:
7 óra
10%-a az éves óraszámnak: gyakorlás, ppt-s prezentációk,
játékok, filmnézés, érettségi feldatok 21 óra.
MINDÖSSZESEN:

4.4

217 óra

A tanulók értékelése

Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés,
melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy
alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják
teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a
tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját.
Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket egyaránt
értékeli. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás,
motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál. A célirányos számonkérés a tanulói
teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája, a hangsúly sokkal inkább az idegen nyelven
végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek minősítésén van.
Az Oxford University Press tananyagaihoz készített tanári kézikönyvek tartalmi és
módszertani segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási folyamat különböző szakaszaihoz
ellenőrző feladatokat, előre elkészített felmérőket javasolnak: vagy a kézikönyv függelékeként,
vagy különálló, ingyenes füzetben. Ezek mindegyike korlátlan számban fénymásolható. Fontos,
azonban, hogy a tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy
alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A tankönyv, a munkafüzet és a hanganyag
minden fejezete különböző lehetőségeket ajánl fel a tanulói teljesítmény értékelésére.
Az értékelésnek, visszajelzésnek rendszeresnek és folyamatosank kell lennie.Fontos,
hogy motiváló erejű legyen, a tanuló fejlődését nem kizárólag objektive, hanem önmagához
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mérten is kell értékelnünk. Az értékelés történhet érdemjegyek vagy pluszok, plusz pontok,
figurák adásával, melyek jeles érdemjegyre válthatók. Értékelnünk kell a témazáró
dolgozatokat (melyeket nagyobb egységekből, több unitból íratunk), a röpdolgozatokat
(melyeket egy egységből vagy esetlegesen egy-két óra tananyaából íratunk) a fogalmazási
feladatokat (melyek megvalósulhatnak házi fogalmazásként, csoport- vagy pármunkában
megírt órai fogalmazásként valamint a tanórán megírt fogalmazási dolgozatként is), s zsóbeli
feleleteket, kiselőadásokat, a power pointos prezentációkat (melyeket tanácsos pároknak vagy
háromfős csoportoknak kiadnunk).
Értékelhetők természetesen a házi feladatok, főleg egy felelet részeként, szóbeli
feleletek (képleírások, szövegértések), a diákok tanórai munkája, a szorgalmi feladatok, az
önálló kutató munka (e két utóbbit csak pozitívan értékeljük!). A szóban elhangzó feleleteket,
képleírásokat, párbeszédeket, kiselőadásokat helyes, ha az egész csoport közösen
megbeszélve is értékeli (ezzel elérhetjük, hogy a diákok figyelmesebben hallgathassák
társaikat), ily módon támpontot, segítséget nyújtva egymásnak a további fejlesztenedő
területek megtalálásához.
Az értékelés során a témazárókat a következő skála szerint osztályozzuk:
85-100% = jeles
70-84%= jó
55-69% = közepes
40-54 % = elégséges
0-39%= elégtelen.
Az úgynevezett röpdolgozatok esetében a következő skálát alkalmazzuk:
90-100% = jeles
79-89% = jó
61-78% = közepes
51-60% = elégséges
0-50% = elégtelen.
Az osztályozó- és pótvizsgák esetén az érettségi vizsgák értékelési skáláját
alkalmazzuk:
80-100% = jeles
60-79%= jó
40-59% = közepes
25-39% = elégséges
0-19%= elégtelen.
1,8 fölötti átlag esetén a végső érdemjegy elégséges. Elégtelen osztályzat csak 1,8 alatti
vagy annál rosszabb átlagra adható.
2,6 továbbá 3,6 és 4,6 fölötti átlagok esetén mindig fölfelé kerekítünk.

4.5. A tankönyv kiválasztásának elvei
 A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek,
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használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv
elsajátítását.
 A tankönyvsorozat a középiskolai angol nyelvi tanterv követelményeit 100%-ban fedje.
 A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz.

 A kiválasztott tankönyvsorozat: Solutions 1st and 2nd edition
Oxford Exam Excellence OUP

4.6 Kerettantervi megfelelés
A kerettanterv által biztosított 10%-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek
elmélyítésére és gyakorlására szolgál. A témák új tartalmi elemekkel nem bővülnek, a sikeres
továbbhaladást, érettségi vizsgát és további nyelvhasználatot elősegítő gyakorlás minden
szinten beépül az órakeretbe.

4.7 Módszerek és eljárások
Frontális osztálymunka, kisebb-nagyobb megszakítással más módszer alkalmazása is. A
csoportmunka egy igen kedvelt munkaforma, a gyengébb képessésű tanulók sem érzik
magukat hátrányba. Ez a módszer sikerélményt biztosít minden csoporttagnak. Projectorral és
laptoppal kihasználjuk a technika adta lehetőségeket, több érzékszervet is bevonunk az
ismeretek elsajátításába.
Anyanyelvi lektorunk nagy segítség, aki feladatának tekinti, hogy feloldja a tanulókban az
esetleges gátlásokat ezáltal fejleszti a kommunikációs készséget, ugyanakkor meghatározó
szerepe van a kultúraközvetítés fejlesztésében is.
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5. Emelt informatika
Középiskola 9-12. évfolyam
Célok és feladatok
A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és
szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé
teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban és csoportban is eredményesen
vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális:
ismerik saját erős és gyenge pontjaikat.
Az 9–10. évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók motivációjának fenntartása és
fejlesztése, folyamatos sikerélmény biztosítása. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok
eljussanak az A2-B1 közötti szintre, amelyen számukra ismert témakörökben, életszerű
helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb terjedelmű, autentikus
hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több
mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az
ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni.
A 12. évfolyam végére a diákoknak B1-B2 közötti szintű nyelvtudást kell szerezniük, az
előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek
lenniük szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni.
A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért
használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására. A kereszttantervi
törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartalmakat más
szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. Fontos, hogy az
önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások az előző évekhez hasonlóan segítsék a
nyelvtanulást.
Ebben az életkorban a diákokat már nagymértékben segíti a szabályszerűségek felismerése
és alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. A
középiskolában egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között.
A 12. osztály végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez
elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiákat.

Fejlesztési követelmények
A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni
és létrehozni. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasásértés, szókincs, fogalmazás stb.), kialakult és továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiái
vannak. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően
fejleszti, az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévéműsorok, újságok, internet stb.) is
hasznosítja önálló haladása érdekében. Nyelvtudása segítségével más országok népeiről és
kultúrájáról is képet tud alkotni.
A fejlesztés várható eredménye, hogy a tanulók a 10. évfolyam végén elérik vagy
megközelítik a KER szerinti B1 szintet, a 12. évfolyam végén pedig a B2 szintet.

Értékelés
Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés,
melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy
alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják
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teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a
tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját.
Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket egyaránt
értékeli. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás,
motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál. A célirányos számonkérés a tanulói
teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája, a hangsúly sokkal inkább az idegen nyelven
végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek minősítésén van.
Az Oxford University Press tananyagaihoz készített tanári kézikönyvek tartalmi és
módszertani segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási folyamat különböző szakaszaihoz
ellenőrző feladatokat, előre elkészített felmérőket javasolnak: vagy a kézikönyv függelékeként,
vagy különálló, ingyenes füzetben. Ezek mindegyike korlátlan számban fénymásolható. Fontos,
azonban, hogy a tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy
alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A tankönyv, a munkafüzet és a hanganyag
minden fejezete különböző lehetőségeket ajánl fel a tanulói teljesítmény értékelésére.

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának elvi szempontjai
 A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek,
használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv
elsajátítását.
 A tankönyvsorozat a középiskolai angol nyelvi tanterv követelményeit 100%-ban fedje.
 A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz.

A kiválasztott tankönyvsorozat:

Solutions 2nd edition

5.1 9. évfolyam
Évi óraszám: 108
Tankönyv: Solutions 1st and 2nd edition Elementary

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés, elköszönés:

Good morning/afternoon/evening.
Hello Becka.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Have a nice day.
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Good morning.
Hello Karl.
Fine, thanks.
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thank you.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is my friend, …
How do you do?
Hi! Nice to meet you, I’m Sean.

Hello, I’m …
Hi. Nice to meet you.
How do you do?
Nice to meet you, I’m Emily.

Telefonálás

Hello, this is Harry Jackson. I’d like to
speak to George Simpson.
Can I speak to Holly, please?
Thanks for calling. Bye.

Levél- és üzenetírás:

Dear Becka,
Dear Sir or Madam,
Yours faithfully,
Best wishes,
With love,

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
That’s all right..
No problem.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

That’s all right.

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New year / Birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
Sorry to hear that.
Sorry I’m late.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
I’m so happy to see you.
What do you think of that?
How do you feel about that?

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?
I hope you liked it.

I’m sorry, he isn’t available at
the moment.
Yes, just a moment, please.
Bye.

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

Great!
I’m happy to hear that.
That’s good news.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
It wasn’t very good.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s great.
véleménynyilvánítás:
What do you think of it?
It’s not very good.
Érdeklődés:

Are you interested in sports?
How was your weekend?
How are things with you?
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I’m interested in tennis.
It was great, thanks.
Everything’s fine.

Tetszés, nemtetszés:

Do you like video games?
What do you think of this game?
Do you like dancing?

Yes, I do. I love them..
It’s not bad, I suppose.
No, I can’t stand it.

Akarat, kívánság:

Would you like a sandwich?
Can I have my bill, please?
I’d like the beef and mushroom pie,
please.
Anything to drink?

I’d like a hamburger
Are you paying together?
I don’t want beef.

Képesség:

Can you speak Italian?
Can you play football?
Could she ride a bike when she was six?

I can’t speak much.
I couldn’t play chess when I
was a child.

Kötelezettség:

You have to be back by ten.
I have to get up very early on weekdays.
Do you have to study a foreign language at
school?

Szándék, kívánság:

What would you like to do?
How about going to a bike ride?
Shall we meet at my house on Saturday
afternoon?

I’d like to see that film,
OK, fine.

Preferenciák:

What do you prefer?
I’d prefer to go skiing.

I prefer sports games.

Terv:

What are you going to do?
I’m planning to visit France in the
summer.
Are you going to save the money?

We’re planning a party.
Who are you going to go with?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it? What is it like?
megnevezése, leírása:
What’s it in English?
What does that mean?
Események leírása:
The boys arrived in the town centre, and
decided to go to the cinema.
Információkérés, -adás:
What time is it, please?
What class are you in?
Did you meet her last night?
When will your friends arrive?
How far is it?
Excuse me. Where’s the science lab?
I’d like some information about the
gallery, please.

Tudás, nemtudás:

What time do you open and close?
What did you see?
What were they like?
Do you know when the museum opens?
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I’m going to save some of it.

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
It’s half past twelve.
Yes, I did
Tomorrow evening.
It’s not very far, 10 minutes by
bus.
Turn tight. Go past the library.
It’s on the left.
It’s opposite classroom 7.
Certainly. What would you
like to know?

I don’t know.
I have no idea.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Can you give me a pen, please?
Could you repeat it, please?
Can you help me?

Certainly.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Felszólítás:

Stop at the next corner.
Come and take it.

Javaslat és arra reagálás:

Let’s go to the cinema tonight.
Shall we meet at the station?

Good idea.
OK. What time?

Kínálás és arra reagálás:

Would you like a drink?

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

What would you like?
Help yourself!
Have an orange.
Here you are.
Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?
Can we meet at seven?
Let’s meet on Sunday.
Why don’t we go skiing?

Yes, I’d love to.
I’m sorry, I can’t.
Yes, great.
I’m afraid, I can’t.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Sorry, what did you say?
Could you repeat that?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple

When does the museum open?
I don’t like fish.
What are the people doing?
I’m playing football
Have you done your homework?
I haven’t read that book.

Múltidejűség

past simple

We went to the cinema last night.
Did you visit the museum
yesterday?

Jövőidejűség

going to

What are you going to do this
summer?
I’ll have a sandwich.
When will you come to see us?.

simple future
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Fogalomkörök
Birtoklás
kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
have (got)
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

I don’t have many books.
She’s got a lovely blue dress.
my, your, his/her/its,our, their dog
mine, yours,…theirs
Holly’s sister
the door of the librrary
whose?

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
there is/are

here, there, on the left, on the right,
in, on, under, opposite, next to,
between, in front of, behind, inside,
outside, above
There is a notice board next to the
window.

Időbeli viszonyok Gyakoriság

how often?

always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always get up early.
now, in the morning
yesterday, last year, two weeks ago,
tomorrow, next week
in 2004, in May, at 6 o’clock, on
Tuesday
It’s half past nine.

Időpont

when? what time?

Óra

what’s the time?

Mennyiségi
viszonyok

singular and plural
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns
some, any
quantifiers

children, people, men, women …
one, two, three., …
first, second, …
How many books have you got?
How much food has she got?
I haven’t got any time.
a lot, not much, little, few
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)

Holly’s younger than Becka. Jane is
the prettiest girl.
I’m as tall as you.
This is the most interesting book
good, bad …(better, worse)
What’s it like?
What colour is it?

irregular adjectives
what … like
what colour
Modalitás

Logikai
viszonyok

can
could

She can swim very well.
Can I open the window?
He could speak two languages at
the age of five.
Could you repeat that, please?

linking words

and, or, but, because
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Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners
some+plural noun
any+plural noun

some +singular noun
any + singular noun
nominative and
accusative of personal
pronouns
demonstrative pronouns
indefinite pronouns

a, an, the
There are some pens in this bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any apples.
There’s some beer in the glass.
There isn’t any pie on this plate.
I, he, they…
me, him, them…
this, that, these, those
somebody, anybody, nobody,
everybody …

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyes vonatkozások, család

önismeret, illemtan, kommunikáció
5 óra

Család, rokonság, barátok, közérzet, érzelmek
Környezetünk
10 óra
Otthon, lakás, Közlekedés, tájékozódás, útbaigazítás
A munka világa

hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan
földrajz, országismeret,
hon- és népismeret, brit civilizáció

9óra
Munka, hivatás, kommunikáció, telefonálás, levélírás
Az iskola
5óra

oktatás, országismeret, hon- és
népismeret

tantárgyak, tanulás
Életmód
9óra
Napirend, szokásos tevékenységek, házimunka, tanulás, étkezés,
egészséges étrend
Szabadidő, művelődés, szórakozás
10óra

hon- és népismeret, egészségtan,
illemtan, egészségtan,
gasztronómia
kultúra, országismeret, önismeret,
egészségtan

Szabadidő, sport, egészség, kikapcsolódás
Utazás, turizmus

hon- és népismeret, brit civilizáció

utazás, pályaudvar, múzeum
10óra

Gyakorlás: 20
Öszefoglalás: 10
Dolgozatírás: 10
Tananyag elmélyítése: 10
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1. Írásbeli értékelés:
Formái:
- szódolgozat
- témazáró
Értékelési skála szódolgozat:
0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Értékelési skála témazáró dolgozat:
0-39%
40-55%
56-70%
71-84%
85-100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.
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Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű
közléseket írásban megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

5.2 9. vagy 10. évfolyam
Évi óraszám: 108
Tankönyv: Solutions 2nd edition Pre-Intermediate

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
.
Hello Matt.
Hello, how are you?
Hi!

How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Hello Alice.
Fine, thanks. And you?
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you on Monday.
Good night.
Have a nice day.
Have a good weekend!

Goodbye.
Bye!
See you.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
How do you do?
This is my friend, Sam.
Levéírás:

Good night.
Thanks, bye.
Hello.
How do you do?
Nice to meet you.

Dear Alice,
Dear Mr/Mrs...
Greetings,
Best wishes,
Love,
I look forward to hearing from you.
Sincerely,

Érdeklődés mások
How are you today?
hogyléte felől és reagálás:
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Fine. / OK / All right.
Not very well, I’m afraid.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
That's all right.
You're welcome.

Bocsánkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

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

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New Year / birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
I’m sorry to hear that.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about that?

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

Great!
I’m so glad / happy.
I’m happy to hear it.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m so happy with…
That wasn’t very good.

Remény:

I hope so.
I’m looking forward to…
I hope you’ll pass the exam.

Are you coming to dinner tonight?

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s terrible.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
arra reagálás:
Tetszés, nemtetszés,
Do you like French food?
I don’t like it.
érdeklődés:
How do you like it?
I think it’s great.
What do you think of her new dress?
It looks nice.
Are you interested in sports?
I’m interested in football.
Akarat, kívánság:

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

I’d like an ice-cream.

Képesség:

Can you speak French?
How many apples can you buy?

I can understand French.

129

Kötelezettség, tiltás:

You have to pay over there.
You mustn’t smoke here.

Lehetőség:

He may go out this evening.
They might be at home now.

Terv:

I’ve decided to get a smart phone.
I'm going to buy a smart phone.
We're planning a weekend by the seaside.

Ígéret

I’ll help you with the homework.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does that mean?
What does it look like?
This photo shows...
Események leírása:
What happened?
Információkérés, -adás:
Tudás, nemtudás:
Ismerés, nem ismerés:

Did you meet Alice?
When will you leave?
Can you tell me the way to the station?
Do you know where he lives?
Do you know Sam?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you do me a great favour?
Could you give me a piece of paper?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:
You mustn’t smoke here.
Don’t worry.
Segítségkérés és arra való Can you help me?
reagálás:

Which one are you going to
buy?
Where are you going?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
A young man ran up and put a
bag on the bench.
Yes, I did
At 6 in the evening.
Take the first street on the left
I have no idea.
Yes, we have already met.

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

How can I help you?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

Sorry, what did you say?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?

Párbeszéd strukturálása:

Hi, Matt, how are you today?

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása
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And then… So… because…

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple

present perfect passive
Múltidejűség

past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

going to
future with will

Birtoklás
kifejezése

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
picture location

Időbeli viszonyok Gyakoriság
Időpont
Időtartam

adverbs of time with
present perfect simple
how often?
when? what time?

when
perfect simple
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She likes nice dresses.
He doesn't go to school.
These phones are made in China.
What are the girls doing?
Both Joe and Eva have been to
London.
How long have you been here?
Printed books have been bought and
sold for hundreds of years.
What did you do on Sunday?
I stayed at home and revised.
It was found behind the desk.
What were you doing at six
yesterday?
After dad had washed the car, he
read the newspaper.
What are you going to do on
Sunday?
She’ll be at home tomorrow.
I think Barcelona will win.
We haven’t got a house, but we have
a flat.
my, your, his/her/its,our, their
mine, yours,…theirs
Joe’s brother
the door of the cupboard
Whose?
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 / bottom, on the left/right,
at the back, in the background
already, yet, just
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week
in 1998, in May, at 4 o’clock, on
Tuesday
I was sleeping when the phone rang.
We have lived here for seven years.

Fogalomkörök
Mennyiségi
viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
singulars and plurals
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives

Modalitás

should/shouldn’t

can/ could
(ability)

can/could/may
(permission)
must (obligation)
have to
mustn’t
Logikai
viszonyok

linking words
zero conditional
first conditional
second conditional
wish

children, people, men, women …
one, two, three..
first, second…
How many books have you got?
I’ve got a lot of/few books.
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake
all, both, none, neither
each, every
The Nile is longer than the Amazon.
She is the most beautiful girl in the
class.
better, worse, farther
I think you should visit the Roman
Baths.
You shouldn’t eat so much..
She can swim very well.
How fast can you run?
He could come in through the
window.
Can/could/may I open the window?
You must read this book.
Did you have to work last week?
You mustn’t drive fast here.
and, or, but, because, so, although
You breathe slowly if you are
relaxed,
If you walk under a ladder, it'll bring
bad luck.
If people drank tap water, they
wouldn't buy bottles.
I wish I had an umbrella..

Függő beszéd

reported speech

She said that Mark had stoled the
bag.
She said she would do it the next
day.

Szövegösszetartó
eszközök

articles
some, any, many, much
countability
indefinite pronouns

a, an, the
There isn’t much milk in the fridge,
but there are some eggs there.
somebody, anybody, nobody,
everybody, something, etc.…
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c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, napi tevékenységek, iskola
5 óra
Barátok, személyleírás, képleírás, helyleírás

önismeret, illemtan, országismeret, földrajz,
kommunikáció
önismeret, kommunikáció, kultúra, földrajz

5 óra
Város és vidék, tájak, tájékozódás a világban
5 óra

környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, földrajz

9 óra

környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, egészségtan

5 óra

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek

Egészséges életmód, sport, étkezés
Öltözködés, vásárlás
Kommunikáció, telefon, hasznos eszközök, publikáció
9 óra

kommunikáció, technológia, média, brit
civilizációs ismeretek

Szórakozás, film, mozi, könyvek

média, hon- és népismeret, önismeret, kultúra
10 óra

Levélírás, email
10 óra

illemtan, kommunikáció, brit civilizációs
ismeretek

Gyakorlás: 20 óra
Összefoglalás: 10 óra
Dolgozatírás: 10 óra
Tananyag elmélyítése: 10 óra
1.Írásbeli értékelés:
Formái:
-szódolgozat
- témazáró
Értékelési skála szódolgozatnál:
0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Értékelési skála témazáró dolgozatnál:
0-39%
40-55%
56-70%
71-84%
85-100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
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A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni

5.3 10. vagy 11. évfolyam
Évi óraszám: 108
Tankönyv: Solutions 2nd edition Intermediate
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Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.
Hi.

Yes?
Can I help you?

Köszönés:

Good morning / afternoon / evening

Good morning / afternoon /
evening
Hello Zoe.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!

Hello Max.
Hello, how are you?
Hi!
Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you tomorrow.
Good night.
Have a good day.

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks. Bye!
OK, bye.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is Mr/Mrs/Miss…
How do you do?
Levélírás:

Hello.
Nice to meet you.
Pleased to meet you.
How do you do?

Dear Jane,
Hi Peter,
Kind regards,
Best wishes,
Write soon,
Love,
I’m looking forward to hearing from you
soon.

Érdeklődés mások
How are you feeling today?
hogyléte felől és reagálás: How are you doing?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not too bad.

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
You are welcome.
That’s all right.
Don’t mention it.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.
Please forgive me.

That’s all right.
It doesn’t matter.
Never mind.
No problem.
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Gratulációk, jókívánságok Merry Christmas.
és azokra reagálás:
Happy New Year!
Happy birthday!
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about it?

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you pleased with…?
Are you happy with…?

Merry Christmas.
Happy New Year!
Happy birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Great!
I’m so glad.
I’m very happy about it.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m happy with…
It’s not very good.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I don’t think it’s good.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
I think it’s terrible.
arra reagálás:
I need time to think about it.
Érdeklődés, tetszés,
Are you interested in computing?
I’m interested in art.
nemtetszés:
Do you like paintings?
They don’t really interest me.
You like skiing, don’t you?
I think it’s great.
Dicséret, kritika:
You’re really kind.
Well done.
Akarat, kívánság:
Would you like a drink?
I’d like a little tea.
I’d like to leave now.
Képesség:
Can she swim well?
I couldn’t ride a horse.
Lehetőség:

She may be at home now.
He might be right.

Szándék, kívánság:

What do you want to do?
Would you like to go home now?
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I’d like to see a good film.
I don’t want to go out tonight.

Terv:

Are you going to play football this
weekend?
Do you fancy going out for a drink?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does he look like?
Események leírása:
What happened?
Információkérés, -adás:

Tudás, nemtudás:
Bizonyosság,
bizonytalanság:
Ismerés, nem ismerés:

When will you have to go back?
How did you find out about the job?
How far is the beach from here?
When did you start kayak surfing?
Do you know if we may camp here?
Are you sure you want to go?
Do you think Romeo and Juliet is on this
week?
Do you know Liverpool well?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you tell me the truth, please?
Can you lend me your pen?
Would you help with the housework?
Can you recommend a good dentist?
Segítségkérés és arra való I need help with my homework. Could you
reagálás:
translate a few words for me?
Javaslat és arra reagálás:
Let’s go to a pub tonight.
How about skiing at the weekend?
Tanács és arra reagálás:
What would you recommend?
What shall I do?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése
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I’m going to finish my essay
tomorrow.
I’m planning to take a trip to
France.

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
Thr door opened and the
passengers were thrown out of
the plane.
About an hour later.
I saw it advertised on a
website..
It's just a few hundred metres.
Ten years ago.
I’m not sure about this.
I have no idea.
I’m not sure. Maybe.
I don’t think it's played in this
theatre.
I've already been there, but I
don't know it very well.

Yes, certainly.
Certainly, here you are.
Sorry, I can’t at the moment.
I’m afraid I can’t.
Certainly.
Yes, of course.
I’d prefer to go to the cinema.
Good idea.
Why don’t you…?
I think you should…
Try (not) to…
In your position I would…
I think you need…

Could you repeat it, please?
Sorry, where did you say it
was?
I don’t think I understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

Párbeszéd strukturálása:

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous
present perfect passive

Múltidejűség

past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

going to
present continuous
future simple
future continuous
future perfect

Műveltetés
Birtoklás
kifejezése

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

Can I ask you a few questions?
Could you please let me
know…
And then… so… because…
Well, it’s been nice talking to
you.

What time does this pub open?
Music is included in the price.
We’re having lunch in a pub today.
Have you seen this story about a
deserted boat?
I feel sick; I've been eating
chocolates all day.
A luxury yacht has been found
deserted off the coast of Monaco.
I took orders and served food and
drinks.
No food was served in that pub..
We were sitting on the beach when
we heard the noises.
He said they had been married for
ten years.
I’m going to finish my science
project this afternoon.
We’re going to a pub tonight.
When will the train leave?
Which hotel will we be staying at?
Will doctors have found a cure for
all major diseases by 2025?

have something done

We'll have the house decorated next
month.

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

I have two brothers and a sister.
my, your, etc.

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
location

under, opposite, next to, between, in
front of, behind, inside, outside,
above, etc.
in the east/west, by the station, near
the pub, along the river, etc.
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the cook’s helper
the entrance of the restaurant
Whose car is that?

Fogalomkörök
Időbeli viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
adverbs of time
how often?
when? what time?
how long?

already, yet, just, etc.
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day, etc.
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week, in 1970, in
July, at 4 o’clock, on Monday, for a
week, since last year, etc.

Mennyiségi
viszonyok

cardinal /ordinal
numbers
money

two hundred and second
seven hundred and fifty-five
thousand three hundred and sixty-six
pounds

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives,
adverbs)

Mum is a faster driver than dad.
Dad drives more slowly than mum.
It's getting more and more difficult
to meet people.

Modalitás

should, can/could
be able to, must, have to,
need, may, might, used
to

You should care more for your
health.
If you refresh the page, it might
load.
We will be able to choose how long
our life is.
They could have been attacked by
pirates.

Logikai
viszonyok

linking words

and, or, but, because, although,
however, whereas, etc.
If your hair gets wet, you feel cold.
Climate change will get worse is
factories do not reduce their carbon
emissions.
If I got that job, I would make much
more money than now.
If Beth hadn't spent all her pocket
money, she would have been able to
buy a new phone.
I wish you'd thrown out those jeans.

Gyakoriság
Időpont
Időtartam

zero conditional
conditional 1

conditional 2
conditional 3

I wish
Függő beszéd

reported speech

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
a, an, the, no article
indefinite pronouns, etc. some, any, no, none, somewhere, noone, every, etc.
relative pronouns,
He's the doctor who helped my
defining and nongrandmother..
defining relative clauses Harrods, which is in Knightbridge in
London, is a famous department
store.
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He asked her if she could call him
back.
He told her that he hadn't robbed the
bank the week before.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, barátok, öltözködés, ruhavásárlás, divat, társas
kapcsolatok, szerelem
10óra

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan, divat

Munka, munkahely, napi tevékenységek, álláskeresés,
pénz, bank, internet
10óra

önismeret, kommunikáció, illemtan, brit
civilizációs ismeretek, népismeret

Levélírás, hivatalos levél, email, telefon,
kommunikáció
8óra

kommunikáció, illemtan, brit civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Életmód, egészség, orvos, betegség

egészségtan, brit civilizáció, önismeret
10óra

Sport, szabadidő, film, művészet, irodalom, zene
10óra

kultúra, média, hon- és népismeret,
egészségtan

Utazás, kirándulás, közlekedés, tájékozódás
10óra

földrajz, technológia, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, kommunikáció

Gyakorlás: 20 óra
Összefoglalás: 10 óra
Dolgozatírás: 10 óra
Tananyag elmélyítése: 10 óra
1.Írásbeli értékelés:
Formái:
- szódolgozat
-témazáró
Értékelési skála szódolgozatnál:
0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Értékelési skála témazáró dolgozatnál:
0-39%
40-55%
56-70%
71-84%
90-100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
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 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség
nélkül megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett
szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.

5.4 12. évfolyam
Évi óraszám: 124
Tananyag: Solutions 2nd edition Upper-intermediate

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
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Kezdeményezés és válasz
Köszönés, megszólítás,
elköszönés

Excuse me.
Sorry to disturb you.
How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
See you later.
Good night.
Take care.
Keep in touch.

Bemutatkozás, bemutatás

My name is… This is…
How do you do?

Személyes és hivatalos
levél, email

Dear Sir / Madam,
Dear Mr/Mrs/Miss/Ms …
Dear John,
Best wishes,
Love (from),
I’m looking / I look forward to hearing
from you soon.
Kind regards,
Yours faithfully,
Yours sincerely,

Érdeklődés mások
hogyléte felől és arra
reagálás

How are you?
How are you feeling today?

Yes, can I help you?
What can I do for you?
How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Fine, thanks. And how about
you?
Hi!
Goodbye.
See you.
Good night, have a nice sleep.
Thanks. Bye!
I will. Bye.
Hello. / Hi.
How do you do?
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

What’s the matter?

Fine, thanks.
Not too bad.
Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I’m afraid.
Actually, I’m suffering from…

Engedélykérés és arra
reagálás

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

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönet és arra reagálás

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

That’s all right.
Not at all.
You are welcome.
No problem.
Don't mention it.
My pleasure.

Bocsánat kérése és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m terribly sorry.
I must apologise for coming late.
Please forgive me.

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

142

Együttérzés

I’m sorry about ….
I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, szomorúság
Are you happy about …?
What do you think of …?
How do you feel about …?

Great! / Fantastic. / Terrific.
I’m so glad / happy.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Hála

It was most kind of you.
I’m very grateful to you.

Sajnálkozás

Do you feel sorry for …?

I feel sorry for her.
Sorry to hear, things are
difficult for her.

Remény

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

I’m looking forward to…
I can hardly wait for…
I hope you’ll have time to join
us for the trip.

Aggodalom, félelem

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

I’m worried about the news.
It was really frightening.

Bánat, elkeseredés

Are you disappointed with the results?

I’m very disappointed.
I’m sorry to hear that.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I don’t think it’s fair.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
I think it’s horrible/terrible.
arra reagálás
Do you? I don’t.
It’s a pity we couldn’t do it.
Valaki igazának az
You are right.
I don’t think she was right.
elismerése és el nem
You are wrong.
ismerése
She was wrong to say so.
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.

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

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

She is certainly tired. / She
must be tired.
It seems to be real.
I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.

Képesség

Can you speak French?
Are you able to play golf?

I can understand French
I’m unable to ride a motorbike.

Preferenciák:

What would you rather do?
What would you prefer?
Would you rather stay at home?

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

Érdektelenség,
közömbösség

Do you mind?
What do you think of it?

It doesn’t matter.
It’s all the same for me.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása
What does he/she/it look like?
Do they look like students?

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
The girl in the yellow dress is
my sister.
They certainly seem quite
stressed.

Események leírása

What happened?

Helen had a shower, brushed
her teeth and went to bed.

Információkérés, -adás

When will the next bus leave?
How long does it take to get there?

At 6.45.
It’s about one hour.

Feltételezés, kétely

I suppose we’ll arrive a bit late.
I don’t suppose they can come early.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés
John, could you do me a favour?
Could you lend me five pounds?

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

Segítség felajánlása

Shall I bring you a newspaper?

I’ll do the cleaning for you if
you like.

Javaslat és arra reagálás

Let’s go to the beach tomorrow.
Why don't we go out tonight?

Good idea.
I’d rather not.

Reklamálás, panasz

It was terrible.
It’s too cold.
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?
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Why don’t you…?
I think you should…
I don’t think you should…
You’d better…

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása
Visszakérdezés, ismétléskérés

Párbeszéd strukturálása

Beszélgetés kezdése

I have a little problem.
Listen, I’ve just had an idea.
The first thing I would suggest
is… Then we could…
Well, it’s been nice talking to
you.

Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása
Beszélgetésbe be- és
kilépés

Beszédszándék jelzése
Félbeszakítás
Folytatás szándékának jelzése
Befejezési szándék jelzése
A partner mondanivalójának követése

Saját szöveg strukturálása

Példák megnevezése
Témaváltás

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous

Múltidejűség

past simple
past continuous

past perfect
Jövőidejűség

Can I join in?
Can I say something?
I’m sorry, but…
Just let me finish what I was
going to say…
Just one more thing,
Finally…
To sum up…
Do go on.
Don’t let me interrupt you.
Talking of books, I would…
But there’s also another
thing…
Going back to the subject…
Well, to sum it up…
No, I mean….
The only problem is…

Visszatérés a témához
Összefoglalás
Helyesbítés
Kiemelés, hangsúlyozás

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök

Could you repeat it, please?
What time did you say they
were to arrive?

going to
future simple
future continuous
future perfect
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She doesn't usually get up early..
I’m not going out today.
I’ve read three books so far this
month.
Father hasn’t been driving much
recently.
John went to bed at ten o'clock.
I really enjoyed that book.
It was a beautiful morning. The
sun was shining and the birds were
singing
He said he hadn't been to London
before.
What are you going to wear at the
party tomorrow?
I don’t think he’ll do it.
What will you be doing this time
tomorrow?
I’ll have finished the article by the

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
weekend, I think.

Műveltetés

have/get something done I’m getting my car washed this
afternoon.

Birtoklás
kifejezése

have, possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

She’s had her car for two years..
mine, yours, etc.
the teacher’s notebook
the front door of the house
Whose car is this?

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/
bottom, etc.

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

adverbs of time with
present perfect
how often?

Időpont
Időtartam

when? what time?
how long?

already, yet, just, so far, recently,
lately, etc.
always, often, sometimes, never,
once a week, occasionally, etc.
I slept four hours last night.
I was sleeping at 2 at night.
He’s been sleeping for four hours.
She was watching TV while we
were studying.

while
Mennyiségi
viszonyok

plurals, countables,
uncountables, numbers,
pronouns, etc.

time, traffic, furniture, clothes,
news, information, etc.
all, every, both, neither, none, etc.

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives
too / enough
like (preposition)

The rich are not necessarily
happier than the rest of us.
This story is the most interesting
of all.
This photo is too old, just like the
other.

Modalitás

should, can, must, may,
might, need, have to,
used to, etc.

You should ask the teacher.
They must be at home, there’s a
light in the window.
When I was a student, I used to
study in the library.
They can’t have gone to sleep yet,
it’s only 9 o’clock.
The car might have been washed
while we were in the shop.

modals + perfect
infinitive
passive modals
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Fogalomkörök
Logikai viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
linking words
first conditional
second conditional
third conditional

and, or, but, because, although,
that’s why, in case, etc.
I’ll be ready as soon as I’ve had a
shower.
If I were you, I wouldn’t buy that
suit.
They would have finished if they
had more time.

Függő beszéd

reported speech

She said she was going to London
the next day.

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
indefinite pronouns,
quantifiers, etc.

a, an, the, no article
some, any, no, none, somewhere,
no-one, all, every, each, both, etc.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyiség, tulajdonságok, személyleírás, tárgyak,
képek leírása
5 óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Munka, hivatás, életút, karrier, életrajz
7 óra

önismeret, kommunikáció, hon- és népismeret,
brit civilizációs ismeretek

8 óra

kommunikáció, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek

10óra

földrajz, országismeret, kultúra, civilizációs
ismeretek

8 óra

hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek,
kommunikáció

Értékek, pénzügyek, újság, média, internet
Élővilág, állatok, tégabb környezetünk, a Föld
Vélemény kifejezése, érvelés, tervek

Űrutazás, kultúra, média, honglobális felmelegedés, környezetvédelem 10óra
civilizációs ismeretek

Gyakorlás: 15 óra
Összefoglalás:10 óra
Dolgozatírás: 10 óra
Tananyag elmélyítése: 10 óra
Érettségi feladatok: 31 óra
Értékelési skála szódolgozatnál:
0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Értékelési skála témazáró dolgozatnál:
0-39%

elégtelen
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és

népismeret,

40-55%
56-70%
71-84%
85-100%

elégséges
közepes
jó
jeles

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Beszédkészség
A tanuló
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések
alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegtípusokat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.
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6. Általános tantervű
6.1 9. évfolyam
Évi óraszám: 144
Tankönyv: Solutions 1st and 2nd edition Elementary

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés, elköszönés:

Good morning/afternoon/evening.
Hello Becka.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Have a nice day.

Good morning.
Hello Karl.
Fine, thanks.
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thank you.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is my friend, …
How do you do?
Hi! Nice to meet you, I’m Sean.

Hello, I’m …
Hi. Nice to meet you.
How do you do?
Nice to meet you, I’m Emily.

Telefonálás

Hello, this is Harry Jackson. I’d like to
speak to George Simpson.
Can I speak to Holly, please?
Thanks for calling. Bye.

I’m sorry, he isn’t available at
the moment.
Yes, just a moment, please.
Bye.

Levél- és üzenetírás:

Dear Becka,
Dear Sir or Madam,
Yours faithfully,
Best wishes,
With love,

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
That’s all right..
No problem.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

That’s all right.

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New year / Birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!
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Happy Christmas / New Year /
Birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
Sorry to hear that.
Sorry I’m late.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
I’m so happy to see you.
What do you think of that?
How do you feel about that?

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?
I hope you liked it.

Great!
I’m happy to hear that.
That’s good news.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
It wasn’t very good.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s great.
véleménynyilvánítás:
What do you think of it?
It’s not very good.
Érdeklődés:

Are you interested in sports?
How was your weekend?
How are things with you?

I’m interested in tennis.
It was great, thanks.
Everything’s fine.

Tetszés, nemtetszés:

Do you like video games?
What do you think of this game?
Do you like dancing?

Yes, I do. I love them..
It’s not bad, I suppose.
No, I can’t stand it.

Akarat, kívánság:

Would you like a sandwich?
Can I have my bill, please?
I’d like the beef and mushroom pie,
please.
Anything to drink?

I’d like a hamburger
Are you paying together?
I don’t want beef.

Képesség:

Can you speak Italian?
Can you play football?
Could she ride a bike when she was six?

I can’t speak much.
I couldn’t play chess when I
was a child.

Kötelezettség:

You have to be back by ten.
I have to get up very early on weekdays.
Do you have to study a foreign language at
school?

Szándék, kívánság:

What would you like to do?
How about going to a bike ride?
Shall we meet at my house on Saturday
afternoon?

I’d like to see that film,
OK, fine.

Preferenciák:

What do you prefer?
I’d prefer to go skiing.

I prefer sports games.

Terv:

What are you going to do?
I’m planning to visit France in the
summer.
Are you going to save the money?

We’re planning a party.
Who are you going to go with?
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I’m going to save some of it.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it? What is it like?
megnevezése, leírása:
What’s it in English?
What does that mean?
Események leírása:
The boys arrived in the town centre, and
decided to go to the cinema.
Információkérés, -adás:
What time is it, please?
What class are you in?
Did you meet her last night?
When will your friends arrive?
How far is it?
Excuse me. Where’s the science lab?
I’d like some information about the
gallery, please.

Tudás, nemtudás:

What time do you open and close?
What did you see?
What were they like?
Do you know when the museum opens?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Can you give me a pen, please?
Could you repeat it, please?
Can you help me?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
It’s half past twelve.
Yes, I did
Tomorrow evening.
It’s not very far, 10 minutes by
bus.
Turn tight. Go past the library.
It’s on the left.
It’s opposite classroom 7.
Certainly. What would you
like to know?

I don’t know.
I have no idea.

Certainly.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Felszólítás:

Stop at the next corner.
Come and take it.

Javaslat és arra reagálás:

Let’s go to the cinema tonight.
Shall we meet at the station?

Good idea.
OK. What time?

Kínálás és arra reagálás:

Would you like a drink?

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

What would you like?
Help yourself!
Have an orange.
Here you are.
Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?
Can we meet at seven?
Let’s meet on Sunday.
Why don’t we go skiing?
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Yes, I’d love to.
I’m sorry, I can’t.
Yes, great.
I’m afraid, I can’t.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Sorry, what did you say?
Could you repeat that?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple

When does the museum open?
I don’t like fish.
What are the people doing?
I’m playing football
Have you done your homework?
I haven’t read that book.

Múltidejűség

past simple

We went to the cinema last night.
Did you visit the museum
yesterday?

Jövőidejűség

going to

What are you going to do this
summer?
I’ll have a sandwich.
When will you come to see us?.

simple future
Birtoklás
kifejezése

have (got)
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

I don’t have many books.
She’s got a lovely blue dress.
my, your, his/her/its,our, their dog
mine, yours,…theirs
Holly’s sister
the door of the librrary
whose?

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
there is/are

here, there, on the left, on the right,
in, on, under, opposite, next to,
between, in front of, behind, inside,
outside, above
There is a notice board next to the
window.

Időbeli viszonyok Gyakoriság

how often?

always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always get up early.
now, in the morning
yesterday, last year, two weeks ago,
tomorrow, next week
in 2004, in May, at 6 o’clock, on
Tuesday
It’s half past nine.

Időpont

when? what time?

Óra

what’s the time?
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Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Mennyiségi
viszonyok

singular and plural
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns
some, any
quantifiers

children, people, men, women …
one, two, three., …
first, second, …
How many books have you got?
How much food has she got?
I haven’t got any time.
a lot, not much, little, few
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)

Holly’s younger than Becka. Jane is
the prettiest girl.
I’m as tall as you.
This is the most interesting book
good, bad …(better, worse)
What’s it like?
What colour is it?

irregular adjectives
what … like
what colour
Modalitás

can
could

She can swim very well.
Can I open the window?
He could speak two languages at
the age of five.
Could you repeat that, please?

Logikai
viszonyok

linking words

and, or, but, because

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners
some+plural noun
any+plural noun

a, an, the
There are some pens in this bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any apples.
There’s some beer in the glass.
There isn’t any pie on this plate.

some +singular noun
any + singular noun
nominative and
accusative of personal
pronouns
demonstrative pronouns
indefinite pronouns

I, he, they…
me, him, them…
this, that, these, those
somebody, anybody, nobody,
everybody …

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyes vonatkozások, család

önismeret, illemtan, kommunikáció
9 óra

Család, rokonság, barátok, közérzet, érzelmek

Környezetünk
12 óra
Otthon, lakás, Közlekedés, tájékozódás, útbaigazítás
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hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan
földrajz, országismeret,

A munka világa

hon- és népismeret, brit civilizáció
12 óra

Munka, hivatás, kommunikáció, telefonálás, levélírás

Az iskola
8 óra

oktatás, országismeret hon- és
népismeret

tantárgyak, tanulás

Életmód
10 óra
Napirend, szokásos tevékenységek, házimunka, tanulás, étkezés,
egészséges étrend

Szabadidő, művelődés, szórakozás
12 óra

hon- és népismeret, egészségtan,
illemtan, egészségtan,
gasztronómia
kultúra, országismeret, önismeret,
egészségtan

Szabadidő, sport, egészség, kikapcsolódás

Utazás, turizmus

hon- és népismeret, brit civilizáció
12 óra

utazás, pályaudvar, múzeum

Gyakorlás: 24 óra
Összefoglalás:10 óra
Dolgozatírás:10 óra
Szóbeli számonkérés: 15 óra
Tananyag elmélyítése:10 óra
Írásbeli értékelés:
Formái:
- szódolgozat
- témazáró dolgozat
Értékelési skála szódolgozat:
0 – 59%
60 – 69 %
70 – 79 %
80 – 89 %
90 – 100 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Értékelési skála témazáró dolgozat:
0 – 39%
40 – 55 %
56 – 70 %
71 – 84 %
85 – 100 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
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6.2 9. vagy 10. évfolyam
Évi óraszám: 144
Tankönyv: Solutions 1 st and 2nd edition Pre-Intermediate

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
.
Hello Matt.
Hello, how are you?
Hi!

How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Hello Alice.
Fine, thanks. And you?
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you on Monday.
Good night.
Have a nice day.
Have a good weekend!

Goodbye.
Bye!
See you.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
How do you do?
This is my friend, Sam.
Levéírás:

Good night.
Thanks, bye.
Hello.
How do you do?
Nice to meet you.

Dear Alice,
Dear Mr/Mrs...
Greetings,
Best wishes,
Love,
I look forward to hearing from you.
Sincerely,

Érdeklődés mások
How are you today?
hogyléte felől és reagálás:

Fine. / OK / All right.
Not very well, I’m afraid.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
That's all right.
You're welcome.

Bocsánkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

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

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New Year / birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!
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Happy Christmas / New Year /
birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
I’m sorry to hear that.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:
Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about that?

Great!
I’m so glad / happy.
I’m happy to hear it.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m so happy with…
That wasn’t very good.

Remény:

I hope so.
I’m looking forward to…
I hope you’ll pass the exam.

Are you coming to dinner tonight?

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s terrible.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
arra reagálás:
Tetszés, nemtetszés,
Do you like French food?
I don’t like it.
érdeklődés:
How do you like it?
I think it’s great.
What do you think of her new dress?
It looks nice.
Are you interested in sports?
I’m interested in football.
Akarat, kívánság:
Would you like a sandwich?
I’d like an ice-cream.
Can I have my bill, please?
I want to pay.
Képesség:

Can you speak French?
How many apples can you buy?

Kötelezettség, tiltás:

You have to pay over there.
You mustn’t smoke here.

Lehetőség:

He may go out this evening.
They might be at home now.

Terv:

I’ve decided to get a smart phone.
I'm going to buy a smart phone.
We're planning a weekend by the seaside.

Ígéret

I’ll help you with the homework.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does that mean?
What does it look like?
This photo shows...
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I can understand French.

Which one are you going to
buy?
Where are you going?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…

Események leírása:

What happened?

Információkérés, -adás:

Did you meet Alice?
When will you leave?
Can you tell me the way to the station?
Do you know where he lives?
Do you know Sam?

Tudás, nemtudás:
Ismerés, nem ismerés:

A young man ran up and put a
bag on the bench.
Yes, I did
At 6 in the evening.
Take the first street on the left
I have no idea.
Yes, we have already met.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you do me a great favour?
Could you give me a piece of paper?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:
You mustn’t smoke here.
Don’t worry.
Segítségkérés és arra való Can you help me?
reagálás:

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

How can I help you?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

Sorry, what did you say?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?

Párbeszéd strukturálása:

Hi, Matt, how are you today?

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple

present perfect passive
Múltidejűség

past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

And then… So… because…

going to
future with will
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She likes nice dresses.
He doesn't go to school.
These phones are made in China.
What are the girls doing?
Both Joe and Eva have been to
London.
How long have you been here?
Printed books have been bought and
sold for hundreds of years.
What did you do on Sunday?
I stayed at home and revised.
It was found behind the desk.
What were you doing at six
yesterday?
After dad had washed the car, he
read the newspaper.
What are you going to do on
Sunday?
She’ll be at home tomorrow.
I think Barcelona will win.

Fogalomkörök
Birtoklás
kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
picture location

Időbeli viszonyok Gyakoriság
Időpont
Időtartam

adverbs of time with
present perfect simple
how often?
when? what time?

when
perfect simple
Mennyiségi
viszonyok

singulars and plurals
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives
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We haven’t got a house, but we have
a flat.
my, your, his/her/its,our, their
mine, yours,…theirs
Joe’s brother
the door of the cupboard
Whose?
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 / bottom, on the left/right,
at the back, in the background
already, yet, just
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week
in 1998, in May, at 4 o’clock, on
Tuesday
I was sleeping when the phone rang.
We have lived here for seven years.
children, people, men, women …
one, two, three..
first, second…
How many books have you got?
I’ve got a lot of/few books.
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake
all, both, none, neither
each, every
The Nile is longer than the Amazon.
She is the most beautiful girl in the
class.
better, worse, farther

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
should/shouldn’t

Modalitás

can/ could
(ability)

can/could/may
(permission)
must (obligation)
have to
mustn’t
linking words
zero conditional

Logikai
viszonyok

first conditional
second conditional
wish

I think you should visit the Roman
Baths.
You shouldn’t eat so much..
She can swim very well.
How fast can you run?
He could come in through the
window.
Can/could/may I open the window?
You must read this book.
Did you have to work last week?
You mustn’t drive fast here.
and, or, but, because, so, although
You breathe slowly if you are
relaxed,
If you walk under a ladder, it'll bring
bad luck.
If people drank tap water, they
wouldn't buy bottles.
I wish I had an umbrella..

Függő beszéd

reported speech

She said that Mark had stoled the
bag.
She said she would do it the next
day.

Szövegösszetartó
eszközök

articles
some, any, many, much
countability
indefinite pronouns

a, an, the
There isn’t much milk in the fridge,
but there are some eggs there.
somebody, anybody, nobody,
everybody, something, etc.…

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, napi tevékenységek, iskola
7 óra
Barátok, személyleírás, képleírás, helyleírás

önismeret, illemtan, országismeret, földrajz,
kommunikáció
önismeret, kommunikáció, kultúra, földrajz

9 óra
Város és vidék, tájak, tájékozódás a világban
9 óra

környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, földrajz

8 óra

környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, egészségtan

8 óra

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek

Egészséges életmód, sport, étkezés
Öltözködés, vásárlás
Kommunikáció, telefon, hasznos eszközök, publikáció
12 óra

kommunikáció, technológia, média, brit
civilizációs ismeretek

Szórakozás, film, mozi, könyvek

média, hon- és népismeret, önismeret, kultúra
10 óra
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Levélírás, email
7 óra

illemtan, kommunikáció, brit civilizációs
ismeretek

Gyakorlás: 29 óra
Összefoglalás: 10 óra
Dolgozatírás:10 óra
Szóbeli számonkérés: 15 óra
Tananyag elmélyítése:10 óra
Írásbeli értékelés:
Formái:
- szódolgozat
- témazáró dolgozat
Értékelési skála szódolgozat:
0 – 59%
60 – 69 %
70 – 79 %
80 – 89 %
90 – 100 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Értékelési skála témazáró dolgozat:
0 – 39%
40 – 55 %
56 – 70 %
71 – 84 %
85 – 100 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

6.3 10. vagy 11. évfolyam
Évi óraszám: 144
Tankönyv: Solutions 1st and 2nd edition Intermediate

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.
Hi.

Yes?
Can I help you?

Köszönés:

Good morning / afternoon / evening

Good morning / afternoon /
evening
Hello Zoe.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!

Hello Max.
Hello, how are you?
Hi!
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Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you tomorrow.
Good night.
Have a good day.

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks. Bye!
OK, bye.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is Mr/Mrs/Miss…
How do you do?
Levélírás:

Hello.
Nice to meet you.
Pleased to meet you.
How do you do?

Dear Jane,
Hi Peter,
Kind regards,
Best wishes,
Write soon,
Love,
I’m looking forward to hearing from you
soon.

Érdeklődés mások
How are you feeling today?
hogyléte felől és reagálás: How are you doing?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not too bad.

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
You are welcome.
That’s all right.
Don’t mention it.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.
Please forgive me.

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

Gratulációk, jókívánságok Merry Christmas.
és azokra reagálás:
Happy New Year!
Happy birthday!
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.
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Merry Christmas.
Happy New Year!
Happy birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Öröm, szomorúság:

Are you happy about that?

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

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you pleased with…?
Are you happy with…?

Great!
I’m so glad.
I’m very happy about it.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m happy with…
It’s not very good.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I don’t think it’s good.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
I think it’s terrible.
arra reagálás:
I need time to think about it.
Érdeklődés, tetszés,
Are you interested in computing?
I’m interested in art.
nemtetszés:
Do you like paintings?
They don’t really interest me.
You like skiing, don’t you?
I think it’s great.
Dicséret, kritika:
You’re really kind.
Well done.
Akarat, kívánság:

Would you like a drink?
I’d like to leave now.

I’d like a little tea.

Képesség:

Can she swim well?

I couldn’t ride a horse.

Lehetőség:

She may be at home now.
He might be right.

Szándék, kívánság:

What do you want to do?
Would you like to go home now?

I’d like to see a good film.
I don’t want to go out tonight.

Terv:

Are you going to play football this
weekend?
Do you fancy going out for a drink?

I’m going to finish my essay
tomorrow.
I’m planning to take a trip to
France.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does he look like?
Események leírása:
What happened?
Információkérés, -adás:

When will you have to go back?
How did you find out about the job?
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It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
Thr door opened and the
passengers were thrown out of
the plane.
About an hour later.
I saw it advertised on a
website..

Tudás, nemtudás:
Bizonyosság,
bizonytalanság:
Ismerés, nem ismerés:

How far is the beach from here?
When did you start kayak surfing?
Do you know if we may camp here?
Are you sure you want to go?
Do you think Romeo and Juliet is on this
week?
Do you know Liverpool well?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you tell me the truth, please?
Can you lend me your pen?
Would you help with the housework?
Can you recommend a good dentist?
Segítségkérés és arra való I need help with my homework. Could you
reagálás:
translate a few words for me?
Javaslat és arra reagálás:
Let’s go to a pub tonight.
How about skiing at the weekend?
Tanács és arra reagálás:
What would you recommend?
What shall I do?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése
Párbeszéd strukturálása:

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása

Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

It's just a few hundred metres.
Ten years ago.
I’m not sure about this.
I have no idea.
I’m not sure. Maybe.
I don’t think it's played in this
theatre.
I've already been there, but I
don't know it very well.

Yes, certainly.
Certainly, here you are.
Sorry, I can’t at the moment.
I’m afraid I can’t.
Certainly.
Yes, of course.
I’d prefer to go to the cinema.
Good idea.
Why don’t you…?
I think you should…
Try (not) to…
In your position I would…
I think you need…

Could you repeat it, please?
Sorry, where did you say it
was?
I don’t think I understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?
Can I ask you a few questions?
Could you please let me
know…
And then… so… because…
Well, it’s been nice talking to
you.

b)

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous
present perfect passive
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What time does this pub open?
Music is included in the price.
We’re having lunch in a pub today.
Have you seen this story about a
deserted boat?
I feel sick; I've been eating
chocolates all day.
A luxury yacht has been found
deserted off the coast of Monaco.

Fogalomkörök
Múltidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

going to
present continuous
future simple
future continuous
future perfect

Műveltetés

I took orders and served food and
drinks.
No food was served in that pub..
We were sitting on the beach when
we heard the noises.
He said they had been married for
ten years.
I’m going to finish my science
project this afternoon.
We’re going to a pub tonight.
When will the train leave?
Which hotel will we be staying at?
Will doctors have found a cure for
all major diseases by 2025?

have something done

We'll have the house decorated next
month.

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

I have two brothers and a sister.
my, your, etc.

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
location

under, opposite, next to, between, in
front of, behind, inside, outside,
above, etc.
in the east/west, by the station, near
the pub, along the river, etc.

Időbeli viszonyok

adverbs of time
how often?
when? what time?
how long?

already, yet, just, etc.
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day, etc.
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week, in 1970, in
July, at 4 o’clock, on Monday, for a
week, since last year, etc.

Mennyiségi
viszonyok

cardinal /ordinal
numbers
money

two hundred and second
seven hundred and fifty-five
thousand three hundred and sixty-six
pounds

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives,
adverbs)

Mum is a faster driver than dad.
Dad drives more slowly than mum.
It's getting more and more difficult
to meet people.

Modalitás

should, can/could
be able to, must, have to,
need, may, might, used
to

You should care more for your
health.
If you refresh the page, it might
load.
We will be able to choose how long

Birtoklás
kifejezése

Gyakoriság
Időpont
Időtartam
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the cook’s helper
the entrance of the restaurant
Whose car is that?

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
our life is.
They could have been attacked by
pirates.
linking words

Logikai
viszonyok

zero conditional
conditional 1

conditional 2
conditional 3

I wish

and, or, but, because, although,
however, whereas, etc.
If your hair gets wet, you feel cold.
Climate change will get worse is
factories do not reduce their carbon
emissions.
If I got that job, I would make much
more money than now.
If Beth hadn't spent all her pocket
money, she would have been able to
buy a new phone.
I wish you'd thrown out those jeans.

Függő beszéd

reported speech

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
a, an, the, no article
indefinite pronouns, etc. some, any, no, none, somewhere, noone, every, etc.
relative pronouns,
He's the doctor who helped my
defining and nongrandmother..
defining relative clauses Harrods, which is in Knightbridge in
London, is a famous department
store.

He asked her if she could call him
back.
He told her that he hadn't robbed the
bank the week before.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, barátok, öltözködés, ruhavásárlás, divat, társas
kapcsolatok, szerelem
10 óra

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan, divat

Munka, munkahely, napi tevékenységek, álláskeresés,
pénz, bank, internet
12 óra

önismeret, kommunikáció, illemtan, brit
civilizációs ismeretek, népismeret

Levélírás, hivatalos levél, email, telefon,
kommunikáció

kommunikáció, illemtan, brit civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret
12 óra

Életmód, egészség, orvos, betegség

egészségtan, brit civilizáció, önismeret
12 óra

Sport, szabadidő, film, művészet, irodalom, zene
12 óra

kultúra, média, hon- és népismeret,
egészségtan

Utazás, kirándulás, közlekedés, tájékozódás

földrajz, technológia, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, kommunikáció

12 óra

165

Gyakorlás: 29 óra
Összefoglalás:10 óra
Dolgozatírás:10 óra
Szóbeli számonkérés: 15 óra
Tananyag elmélyítése:10 óra
Írásbeli értékelés:
Formái:
- szódolgozat
- témazáró dolgozat
Értékelési skála szódolgozat:
0 – 59%
60 – 69 %
70 – 79 %
80 – 89 %
90 – 100 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Értékelési skála témazáró dolgozat:
0 – 39%
40 – 55 %
56 – 70 %
71 – 84 %
85 – 100 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
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6.4 11. vagy 12. évfolyam
Évi óraszám: 128
Tananyag: Solutions 1st and 2nd edition Upper-intermediate

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés, megszólítás,
elköszönés

Excuse me.
Sorry to disturb you.
How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
See you later.
Good night.
Take care.
Keep in touch.

Bemutatkozás, bemutatás

My name is… This is…
How do you do?

Személyes és hivatalos
levél, email

Dear Sir / Madam,
Dear Mr/Mrs/Miss/Ms …
Dear John,
Best wishes,
Love (from),
I’m looking / I look forward to hearing
from you soon.
Kind regards,
Yours faithfully,
Yours sincerely,

Érdeklődés mások
hogyléte felől és arra
reagálás

How are you?
How are you feeling today?

Yes, can I help you?
What can I do for you?
How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Fine, thanks. And how about
you?
Hi!
Goodbye.
See you.
Good night, have a nice sleep.
Thanks. Bye!
I will. Bye.
Hello. / Hi.
How do you do?
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

What’s the matter?

Fine, thanks.
Not too bad.
Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I’m afraid.
Actually, I’m suffering from…

Engedélykérés és arra
reagálás

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

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönet és arra reagálás

Thanks.
Thank you.

That’s all right.
Not at all.
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Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
I’d like to thank you for your help.

You are welcome.
No problem.
Don't mention it.
My pleasure.

Bocsánat kérése és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m terribly sorry.
I must apologise for coming late.
Please forgive me.

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

Együttérzés

I’m sorry about ….
I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, szomorúság
Are you happy about …?
What do you think of …?
How do you feel about …?

Great! / Fantastic. / Terrific.
I’m so glad / happy.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Hála

It was most kind of you.
I’m very grateful to you.

Sajnálkozás

Do you feel sorry for …?

I feel sorry for her.
Sorry to hear, things are
difficult for her.

Remény

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

I’m looking forward to…
I can hardly wait for…
I hope you’ll have time to join
us for the trip.

Aggodalom, félelem

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

I’m worried about the news.
It was really frightening.

Bánat, elkeseredés

Are you disappointed with the results?

I’m very disappointed.
I’m sorry to hear that.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I don’t think it’s fair.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
I think it’s horrible/terrible.
arra reagálás
Do you? I don’t.
It’s a pity we couldn’t do it.
Valaki igazának az
You are right.
I don’t think she was right.
elismerése és el nem
You are wrong.
ismerése
She was wrong to say so.
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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.

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

Bizonyosság,
bizonytalanság

I wonder why they are so disappointed.

She is certainly tired. / She
must be tired.
It seems to be real.
I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.

Do you think this is real?
Are you sure you want to go?
Képesség

Can you speak French?
Are you able to play golf?

I can understand French
I’m unable to ride a motorbike.

Preferenciák:

What would you rather do?
What would you prefer?
Would you rather stay at home?

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

Érdektelenség,
közömbösség

Do you mind?
What do you think of it?

It doesn’t matter.
It’s all the same for me.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása
What does he/she/it look like?
Do they look like students?

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
The girl in the yellow dress is
my sister.
They certainly seem quite
stressed.

Események leírása

What happened?

Helen had a shower, brushed
her teeth and went to bed.

Információkérés, -adás

When will the next bus leave?
How long does it take to get there?

At 6.45.
It’s about one hour.

Feltételezés, kétely

I suppose we’ll arrive a bit late.
I don’t suppose they can come early.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés
John, could you do me a favour?
Could you lend me five pounds?

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

Segítség felajánlása

Shall I bring you a newspaper?

I’ll do the cleaning for you if
you like.

Javaslat és arra reagálás

Let’s go to the beach tomorrow.
Why don't we go out tonight?

Good idea.
I’d rather not.

Reklamálás, panasz

It was terrible.
It’s too cold.
This doesn’t work.
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Tanácskérés, tanácsadás

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

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása
Visszakérdezés, ismétléskérés

Párbeszéd strukturálása

Beszélgetés kezdése

Beszélgetés lezárása
Beszédszándék jelzése
Félbeszakítás
Folytatás szándékának jelzése
Befejezési szándék jelzése
A partner mondanivalójának követése
Saját szöveg strukturálása

Példák megnevezése
Témaváltás

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous

Múltidejűség

Can I join in?
Can I say something?
I’m sorry, but…
Just let me finish what I was
going to say…
Just one more thing,
Finally…
To sum up…
Do go on.
Don’t let me interrupt you.
Talking of books, I would…
But there’s also another
thing…
Going back to the subject…
Well, to sum it up…
No, I mean….
The only problem is…

Visszatérés a témához
Összefoglalás
Helyesbítés
Kiemelés, hangsúlyozás

Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Could you repeat it, please?
What time did you say they
were to arrive?
I have a little problem.
Listen, I’ve just had an idea.
The first thing I would suggest
is… Then we could…
Well, it’s been nice talking to
you.

Elemek összekapcsolása

Beszélgetésbe be- és
kilépés

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

past simple
past continuous

past perfect
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She doesn't usually get up early..
I’m not going out today.
I’ve read three books so far this
month.
Father hasn’t been driving much
recently.
John went to bed at ten o'clock.
I really enjoyed that book.
It was a beautiful morning. The
sun was shining and the birds were
singing
He said he hadn't been to London
before.

Fogalomkörök
Jövőidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
going to
future simple
future continuous
future perfect

Műveltetés

What are you going to wear at the
party tomorrow?
I don’t think he’ll do it.
What will you be doing this time
tomorrow?
I’ll have finished the article by the
weekend, I think.

have/get something done I’m getting my car washed this
afternoon.

Birtoklás
kifejezése

have, possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

She’s had her car for two years..
mine, yours, etc.
the teacher’s notebook
the front door of the house
Whose car is this?

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/
bottom, etc.

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

adverbs of time with
present perfect
how often?

Időpont
Időtartam

when? what time?
how long?

already, yet, just, so far, recently,
lately, etc.
always, often, sometimes, never,
once a week, occasionally, etc.
I slept four hours last night.
I was sleeping at 2 at night.
He’s been sleeping for four hours.
She was watching TV while we
were studying.

while
Mennyiségi
viszonyok

plurals, countables,
uncountables, numbers,
pronouns, etc.

time, traffic, furniture, clothes,
news, information, etc.
all, every, both, neither, none, etc.

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives
too / enough
like (preposition)

The rich are not necessarily
happier than the rest of us.
This story is the most interesting
of all.
This photo is too old, just like the
other.

Modalitás

should, can, must, may,
might, need, have to,
used to, etc.

You should ask the teacher.
They must be at home, there’s a
light in the window.
When I was a student, I used to
study in the library.
They can’t have gone to sleep yet,
it’s only 9 o’clock.
The car might have been washed
while we were in the shop.

modals + perfect
infinitive
passive modals
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Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Logikai viszonyok

linking words
first conditional
second conditional
third conditional

and, or, but, because, although,
that’s why, in case, etc.
I’ll be ready as soon as I’ve had a
shower.
If I were you, I wouldn’t buy that
suit.
They would have finished if they
had more time.

Függő beszéd

reported speech

She said she was going to London
the next day.

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
indefinite pronouns,
quantifiers, etc.

a, an, the, no article
some, any, no, none, somewhere,
no-one, all, every, each, both, etc.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyiség, tulajdonságok, személyleírás, tárgyak,
képek leírása
10 óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Munka, hivatás, életút, karrier, életrajz
9 óra

önismeret, kommunikáció, hon- és népismeret,
brit civilizációs ismeretek

9 óra

kommunikáció, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek

Értékek, pénzügyek, újság, média, internet
Élővilág, állatok, tégabb környezetünk, a Föld
9 óra

földrajz, országismeret, kultúra, civilizációs
ismeretek

Vélemény kifejezése, érvelés, tervek

hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek,
kommunikáció

9 óra
Űrutazás, globális felmelegedés, környezetvédelem
10 óra

Gyakorlás: 35 óra
Összefoglalás: 6 óra
Dolgozatírás: 6 óra
Szóbeli számonkérés: 15 óra
Tananyag elmélyítése:10 óra
Írásbeli értékelés:
Formái:
- szódolgozat
- témazáró dolgozat
Értékelési skála szódolgozat:
0 – 59%
60 – 69 %
70 – 79 %
80 – 89 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
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kultúra, média, hon- és népismeret,
civilizációs ismeretek

90 – 100 %
Értékelési skála témazáró dolgozat:
0 – 39%
40 – 55 %
56 – 70 %
71 – 84 %
85 – 100 %

jeles
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
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7. Humán, reál, matek tagozat
Középiskola 9-12. évfolyam
Célok és feladatok
A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és
szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé
teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban és csoportban is eredményesen
vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális:
ismerik saját erős és gyenge pontjaikat.
Az 9–10. évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók motivációjának fenntartása és
fejlesztése, folyamatos sikerélmény biztosítása. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok
eljussanak az A2-B1 közötti szintre, amelyen számukra ismert témakörökben, életszerű
helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb terjedelmű, autentikus
hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több
mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az
ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni.
A 12. évfolyam végére a diákoknak B1-B2 közötti szintű nyelvtudást kell szerezniük, az
előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek
lenniük szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni.
A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért
használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására. A kereszttantervi
törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartalmakat más
szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. Fontos, hogy az
önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások az előző évekhez hasonlóan segítsék a
nyelvtanulást.
Ebben az életkorban a diákokat már nagymértékben segíti a szabályszerűségek felismerése
és alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. A
középiskolában egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között.
A 12. osztály végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez
elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiákat.

Fejlesztési követelmények
A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni
és létrehozni. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasásértés, szókincs, fogalmazás stb.), kialakult és továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiái
vannak. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően
fejleszti, az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévéműsorok, újságok, internet stb.) is
hasznosítja önálló haladása érdekében. Nyelvtudása segítségével más országok népeiről és
kultúrájáról is képet tud alkotni.
A fejlesztés várható eredménye, hogy a tanulók a 10. évfolyam végén elérik vagy
megközelítik a KER szerinti B1 szintet, a 12. évfolyam végén pedig a B2 szintet.
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Értékelés
Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés,
melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy
alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják
teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a
tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját.
Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói
értékeli. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a
motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál. A célirányos
teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája, a hangsúly sokkal
végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek minősítésén van.

teljesítményeket egyaránt
teljesítmény, hozzáállás,
számonkérés a tanulói
inkább az idegen nyelven

Az Oxford University Press tananyagaihoz készített tanári kézikönyvek tartalmi és
módszertani segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási folyamat különböző szakaszaihoz
ellenőrző feladatokat, előre elkészített felmérőket javasolnak: vagy a kézikönyv függelékeként,
vagy különálló, ingyenes füzetben. Ezek mindegyike korlátlan számban fénymásolható. Fontos,
azonban, hogy a tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy
alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A tankönyv, a munkafüzet és a hanganyag
minden fejezete különböző lehetőségeket ajánl fel a tanulói teljesítmény értékelésére.

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának elvi szempontjai

A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek,
használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv
elsajátítását.

A tankönyvsorozat a középiskolai angol nyelvi tanterv követelményeit 100%-ban fedje.

A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz.

A kiválasztott tankönyvsorozat:

Solutions 2nd edition
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7.1 9. évfolyam
Évi óraszám: 108
Tankönyv: Solutions 1st and 2nd edition Elementary

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés, elköszönés:

Good morning/afternoon/evening.
Hello Becka.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Have a nice day.

Good morning.
Hello Karl.
Fine, thanks.
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thank you.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is my friend, …
How do you do?
Hi! Nice to meet you, I’m Sean.

Hello, I’m …
Hi. Nice to meet you.
How do you do?
Nice to meet you, I’m Emily.

Telefonálás

Hello, this is Harry Jackson. I’d like to
speak to George Simpson.
Can I speak to Holly, please?
Thanks for calling. Bye.

I’m sorry, he isn’t available at
the moment.
Yes, just a moment, please.
Bye.

Levél- és üzenetírás:

Dear Becka,
Dear Sir or Madam,
Yours faithfully,
Best wishes,
With love,

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
That’s all right..
No problem.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

That’s all right.

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New year / Birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!
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Happy Christmas / New Year /
Birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
Sorry to hear that.
Sorry I’m late.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:

Are you happy about that?
I’m so happy to see you.
What do you think of that?
How do you feel about that?

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?
I hope you liked it.

Great!
I’m happy to hear that.
That’s good news.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
It wasn’t very good.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s great.
véleménynyilvánítás:
What do you think of it?
It’s not very good.
Érdeklődés:

Are you interested in sports?
How was your weekend?
How are things with you?

I’m interested in tennis.
It was great, thanks.
Everything’s fine.

Tetszés, nemtetszés:

Do you like video games?
What do you think of this game?
Do you like dancing?

Yes, I do. I love them..
It’s not bad, I suppose.
No, I can’t stand it.

Akarat, kívánság:

Would you like a sandwich?
Can I have my bill, please?
I’d like the beef and mushroom pie,
please.
Anything to drink?

I’d like a hamburger
Are you paying together?
I don’t want beef.

Képesség:

Can you speak Italian?
Can you play football?
Could she ride a bike when she was six?

I can’t speak much.
I couldn’t play chess when I
was a child.

Kötelezettség:

You have to be back by ten.
I have to get up very early on weekdays.
Do you have to study a foreign language at
school?

Szándék, kívánság:

What would you like to do?
How about going to a bike ride?
Shall we meet at my house on Saturday
afternoon?

I’d like to see that film,
OK, fine.

Preferenciák:

What do you prefer?
I’d prefer to go skiing.

I prefer sports games.

Terv:

What are you going to do?
I’m planning to visit France in the
summer.
Are you going to save the money?

We’re planning a party.
Who are you going to go with?
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I’m going to save some of it.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it? What is it like?
megnevezése, leírása:
What’s it in English?
What does that mean?
Események leírása:
The boys arrived in the town centre, and
decided to go to the cinema.
Információkérés, -adás:
What time is it, please?
What class are you in?
Did you meet her last night?
When will your friends arrive?
How far is it?
Excuse me. Where’s the science lab?
I’d like some information about the
gallery, please.

Tudás, nemtudás:

What time do you open and close?
What did you see?
What were they like?
Do you know when the museum opens?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Can you give me a pen, please?
Could you repeat it, please?
Can you help me?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
It’s half past twelve.
Yes, I did
Tomorrow evening.
It’s not very far, 10 minutes by
bus.
Turn tight. Go past the library.
It’s on the left.
It’s opposite classroom 7.
Certainly. What would you
like to know?

I don’t know.
I have no idea.

Certainly.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Felszólítás:

Stop at the next corner.
Come and take it.

Javaslat és arra reagálás:

Let’s go to the cinema tonight.
Shall we meet at the station?

Good idea.
OK. What time?

Kínálás és arra reagálás:

Would you like a drink?

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

What would you like?
Help yourself!
Have an orange.
Here you are.
Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?
Can we meet at seven?
Let’s meet on Sunday.
Why don’t we go skiing?
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése
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Yes, I’d love to.
I’m sorry, I can’t.
Yes, great.
I’m afraid, I can’t.

Sorry, what did you say?
Could you repeat that?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple

When does the museum open?
I don’t like fish.
What are the people doing?
I’m playing football
Have you done your homework?
I haven’t read that book.

Múltidejűség

past simple

We went to the cinema last night.
Did you visit the museum
yesterday?

Jövőidejűség

going to

What are you going to do this
summer?
I’ll have a sandwich.
When will you come to see us?.

simple future
Birtoklás
kifejezése

have (got)
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

I don’t have many books.
She’s got a lovely blue dress.
my, your, his/her/its,our, their dog
mine, yours,…theirs
Holly’s sister
the door of the librrary
whose?

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
there is/are

here, there, on the left, on the right,
in, on, under, opposite, next to,
between, in front of, behind, inside,
outside, above
There is a notice board next to the
window.

Időbeli viszonyok Gyakoriság

how often?

always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always get up early.
now, in the morning
yesterday, last year, two weeks ago,
tomorrow, next week
in 2004, in May, at 6 o’clock, on
Tuesday
It’s half past nine.

Mennyiségi
viszonyok

Időpont

when? what time?

Óra

what’s the time?
singular and plural
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns
some, any
quantifiers
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children, people, men, women …
one, two, three., …
first, second, …
How many books have you got?
How much food has she got?
I haven’t got any time.
a lot, not much, little, few
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)

irregular adjectives
what … like
what colour
Modalitás

can

Holly’s younger than Becka. Jane is
the prettiest girl.
I’m as tall as you.
This is the most interesting book
good, bad …(better, worse)
What’s it like?
What colour is it?

could

She can swim very well.
Can I open the window?
He could speak two languages at
the age of five.
Could you repeat that, please?

Logikai
viszonyok

linking words

and, or, but, because

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners
some+plural noun
any+plural noun

a, an, the
There are some pens in this bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any apples.
There’s some beer in the glass.
There isn’t any pie on this plate.

some +singular noun
any + singular noun
nominative and
accusative of personal
pronouns
demonstrative pronouns
indefinite pronouns

I, he, they…
me, him, them…
this, that, these, those
somebody, anybody, nobody,
everybody …

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyes vonatkozások, család

önismeret, illemtan, kommunikáció
5óra

Család, rokonság, barátok, közérzet, érzelmek
Környezetünk

10óra

hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan

Otthon, lakás, Közlekedés, tájékozódás, útbaigazítás
földrajz, országismeret,

A munka világa

9óra

hon- és népismeret, brit civilizáció

Munka, hivatás, kommunikáció, telefonálás, levélírás
Az iskola

5óra

tantárgyak, tanulás
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oktatás,országismeret, , hon- és
népismeret

Életmód

9óra

Napirend, szokásos tevékenységek, házimunka, tanulás, étkezés,
egészséges étrend

Szabadidő, művelődés, szórakozás
10óra

hon- és népismeret, egészségtan,
illemtan, egészségtan,
gasztronómia
kultúra, országismeret, önismeret,
egészségtan

Szabadidő, sport, egészség, kikapcsolódás

Utazás, turizmus

hon- és népismeret, brit civilizáció

utazás, pályaudvar, múzeum

10óra

Gyakorlás:20
Öszefoglalás:10
Dolgozat írás:10
Tananyag elmélyítése:10
1.Írásbeli értékelés:
Formái: -szódolgozat
-témazáró
Értékelési skála szódolgozat:
0-59% elégtelen
60-69% elégséges
70-79% közepes
80-89% jó
90-100% jeles
Értékelési skála témazáró dolgozat:
0-39% elégtelen
40-55% elégséges
56-70% közepes
71-84% jó
85-100% jeles

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
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megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
beszélgetésben részt venni;
társalgást követni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű
közléseket írásban megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

7.2 9. vagy 10. évfolyam
Évi óraszám: 108
Tankönyv: Solutions 2nd edition Pre-Intermediate

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
.
Hello Matt.
Hello, how are you?
Hi!

How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Hello Alice.
Fine, thanks. And you?
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you on Monday.
Good night.
Have a nice day.
Have a good weekend!

Goodbye.
Bye!
See you.
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Good night.
Thanks, bye.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
How do you do?
This is my friend, Sam.
Levéírás:

Hello.
How do you do?
Nice to meet you.

Dear Alice,
Dear Mr/Mrs...
Greetings,
Best wishes,
Love,
I look forward to hearing from you.
Sincerely,

Érdeklődés mások
How are you today?
hogyléte felől és reagálás:

Fine. / OK / All right.
Not very well, I’m afraid.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
That's all right.
You're welcome.

Bocsánkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.

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

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New Year / birthday!
és azokra reagálás:
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

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

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés: I’m sorry.
I’m sorry to hear that.
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:

Are you happy about that?

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

Great!
I’m so glad / happy.
I’m happy to hear it.
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you happy with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m so happy with…
That wasn’t very good.

Remény:

I hope so.
I’m looking forward to…
I hope you’ll pass the exam.

Are you coming to dinner tonight?
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
What do you think?
I think it’s terrible.
véleménynyilvánítás és
What do you think of it?
arra reagálás:
Tetszés, nemtetszés,
érdeklődés:

Do you like French food?
How do you like it?
What do you think of her new dress?
Are you interested in sports?

I don’t like it.
I think it’s great.
It looks nice.
I’m interested in football.

Akarat, kívánság:

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

I’d like an ice-cream.

Képesség:

Can you speak French?
How many apples can you buy?

I can understand French.

Kötelezettség, tiltás:

You have to pay over there.
You mustn’t smoke here.

Lehetőség:

He may go out this evening.
They might be at home now.

Terv:

I’ve decided to get a smart phone.
I'm going to buy a smart phone.
We're planning a weekend by the seaside.

Ígéret

I’ll help you with the homework.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
What is it?
megnevezése, leírása:
What does that mean?
What does it look like?
This photo shows...
Események leírása:
What happened?
Információkérés, -adás:
Tudás, nemtudás:
Ismerés, nem ismerés:

Did you meet Alice?
When will you leave?
Can you tell me the way to the station?
Do you know where he lives?
Do you know Sam?

Which one are you going to
buy?
Where are you going?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
A young man ran up and put a
bag on the bench.
Yes, I did
At 6 in the evening.
Take the first street on the left
I have no idea.
Yes, we have already met.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:
Could you do me a great favour?
Could you give me a piece of paper?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:
You mustn’t smoke here.
Don’t worry.

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

Segítségkérés és arra való
reagálás:

How can I help you?

Can you help me?
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:
Visszakérdezés, ismétléskérés
Betűzés kérése, betűzés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

Sorry, what did you say?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?

Párbeszéd strukturálása:

Hi, Matt, how are you today?

b)

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása

And then… So… because…

Fogalomkörök
Fogalomkörök

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple

present perfect passive
Múltidejűség

past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

going to
future with will

Birtoklás
kifejezése

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
picture location
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She likes nice dresses.
He doesn't go to school.
These phones are made in China.
What are the girls doing?
Both Joe and Eva have been to
London.
How long have you been here?
Printed books have been bought and
sold for hundreds of years.
What did you do on Sunday?
I stayed at home and revised.
It was found behind the desk.
What were you doing at six
yesterday?
After dad had washed the car, he
read the newspaper.
What are you going to do on
Sunday?
She’ll be at home tomorrow.
I think Barcelona will win.
We haven’t got a house, but we have
a flat.
my, your, his/her/its,our, their
mine, yours,…theirs
Joe’s brother
the door of the cupboard
Whose?
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 / bottom, on the left/right,
at the back, in the background

Fogalomkörök
Időbeli viszonyok Gyakoriság
Időpont

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
adverbs of time with
present perfect simple
how often?
when? what time?

Időtartam

when
perfect simple
Mennyiségi
viszonyok

singulars and plurals
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives

Modalitás

should/shouldn’t

can/ could
(ability)

can/could/may
(permission)
must (obligation)
have to
mustn’t
Logikai
viszonyok

linking words
zero conditional
first conditional
second conditional
wish

Függő beszéd

reported speech
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already, yet, just
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week
in 1998, in May, at 4 o’clock, on
Tuesday
I was sleeping when the phone rang.
We have lived here for seven years.
children, people, men, women …
one, two, three..
first, second…
How many books have you got?
I’ve got a lot of/few books.
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake
all, both, none, neither
each, every
The Nile is longer than the Amazon.
She is the most beautiful girl in the
class.
better, worse, farther
I think you should visit the Roman
Baths.
You shouldn’t eat so much..
She can swim very well.
How fast can you run?
He could come in through the
window.
Can/could/may I open the window?
You must read this book.
Did you have to work last week?
You mustn’t drive fast here.
and, or, but, because, so, although
You breathe slowly if you are
relaxed,
If you walk under a ladder, it'll bring
bad luck.
If people drank tap water, they
wouldn't buy bottles.
I wish I had an umbrella..
She said that Mark had stoled the
bag.
She said she would do it the next
day.

Fogalomkörök
Szövegösszetartó
eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
articles
some, any, many, much
countability
indefinite pronouns

a, an, the
There isn’t much milk in the fridge,
but there are some eggs there.
somebody, anybody, nobody,
everybody, something, etc.…

c) Témakörök
Témakör
Család, napi tevékenységek, iskola

Kapcsolódási pont
5óra

Barátok, személyleírás, képleírás, helyleírás

5óra

Város és vidék, tájak, tájékozódás a világban.
Egészséges életmód, sport, étkezés
Öltözködés, vásárlás

önismeret, illemtan, országismeret, földrajz,
kommunikáció
5óra

9óra
5óra

önismeret, kommunikáció, kultúra, földrajz
környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, földrajz
környezetvédelem, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, egészségtan
önismeret, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek

Kommunikáció, telefon, hasznos eszközök, publikáció
9óra

kommunikáció, technológia, média, brit
civilizációs ismeretek

Szórakozás, film, mozi, könyvek

10óra

média, hon- és népismeret, önismeret, kultúra

Levélírás, email

10óra

illemtan, kommunikáció, brit civilizációs
ismeretek

gyakorlás:20
Összefoglalás:10
Dolgozatírás:10
Tananyag elmélyítése:10
1.Írásbeli értékelés:
Formái:
- szódolgozat
- témazáró
Értékelési skála szódolgozatnál:

0-59% elégtelen
60-69% elégséges
70-79% közepes
80-89% jó
90-100% jeles

Értékelési skála témazáró dolgozatnál:
0-39% elégtelen
40-55% elégséges
56-70% közepes
71-84% jó
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85-100% jeles

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni

7.3

10. vagy 11. évfolyam

Évi óraszám: 108
Tankönyv: Solutions 2nd edition Intermediate
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Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.
Hi.

Yes?
Can I help you?

Köszönés:

Good morning / afternoon / evening

Good morning / afternoon /
evening
Hello Zoe.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!

Hello Max.
Hello, how are you?
Hi!
Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you tomorrow.
Good night.
Have a good day.

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks. Bye!
OK, bye.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is Mr/Mrs/Miss…
How do you do?
Levélírás:

Hello.
Nice to meet you.
Pleased to meet you.
How do you do?

Dear Jane,
Hi Peter,
Kind regards,
Best wishes,
Write soon,
Love,
I’m looking forward to hearing from you
soon.

Érdeklődés mások
How are you feeling today?
hogyléte felől és reagálás: How are you doing?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not too bad.

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Yes, certainly.
Not at all.

Köszönetnyilvánítás és
arra reagálás:

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

Not at all.
You are welcome.
That’s all right.
Don’t mention it.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m very sorry.
Please forgive me.

That’s all right.
It doesn’t matter.
Never mind.
No problem.
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Gratulációk, jókívánságok Merry Christmas.
és azokra reagálás:
Happy New Year!
Happy birthday!
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Merry Christmas.
Happy New Year!
Happy birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés:

I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.

Öröm, szomorúság:

Are you happy about that?

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

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you pleased with…?
Are you happy with…?

Great!
I’m so glad.
I’m very happy about it.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m happy with…
It’s not very good.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

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

What do you think?
What do you think of it?

I don’t think it’s good.
I think it’s terrible.
I need time to think about it.

Érdeklődés, tetszés,
nemtetszés:

Are you interested in computing?
Do you like paintings?
You like skiing, don’t you?

I’m interested in art.
They don’t really interest me.
I think it’s great.

Dicséret, kritika:

You’re really kind.
Well done.

Akarat, kívánság:

Would you like a drink?
I’d like to leave now.

I’d like a little tea.

Képesség:

Can she swim well?

I couldn’t ride a horse.

Lehetőség:

She may be at home now.
He might be right.
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Szándék, kívánság:

What do you want to do?
Would you like to go home now?

I’d like to see a good film.
I don’t want to go out tonight.

Terv:

Are you going to play football this
weekend?
Do you fancy going out for a drink?

I’m going to finish my essay
tomorrow.
I’m planning to take a trip to
France.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?

Események leírása:

What does he look like?
What happened?

Információkérés, -adás:

Tudás, nemtudás:
Bizonyosság,
bizonytalanság:
Ismerés, nem ismerés:

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…

When will you have to go back?
How did you find out about the job?
How far is the beach from here?
When did you start kayak surfing?
Do you know if we may camp here?
Are you sure you want to go?
Do you think Romeo and Juliet is on this
week?
Do you know Liverpool well?

Thr door opened and the
passengers were thrown out of
the plane.
About an hour later.
I saw it advertised on a
website..
It's just a few hundred metres.
Ten years ago.
I’m not sure about this.
I have no idea.
I’m not sure. Maybe.
I don’t think it's played in this
theatre.
I've already been there, but I
don't know it very well.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:

Segítségkérés és arra való
reagálás:
Javaslat és arra reagálás:
Tanács és arra reagálás:

Could you tell me the truth, please?
Can you lend me your pen?
Would you help with the housework?
Can you recommend a good dentist?
I need help with my homework. Could you
translate a few words for me?
Let’s go to a pub tonight.
How about skiing at the weekend?
What would you recommend?
What shall I do?
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Yes, certainly.
Certainly, here you are.
Sorry, I can’t at the moment.
I’m afraid I can’t.
Certainly.
Yes, of course.
I’d prefer to go to the cinema.
Good idea.
Why don’t you…?
I think you should…
Try (not) to…
In your position I would…
I think you need…

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

Párbeszéd strukturálása:

Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása

Could you repeat it, please?
Sorry, where did you say it
was?
I don’t think I understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?
Can I ask you a few questions?
Could you please let me
know…
And then… so… because…
Well, it’s been nice talking to
you.

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present simple passive
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous
present perfect passive

Múltidejűség

past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

going to
present continuous
future simple
future continuous
future perfect

Műveltetés
Birtoklás
kifejezése

What time does this pub open?
Music is included in the price.
We’re having lunch in a pub today.
Have you seen this story about a
deserted boat?
I feel sick; I've been eating
chocolates all day.
A luxury yacht has been found
deserted off the coast of Monaco.
I took orders and served food and
drinks.
No food was served in that pub..
We were sitting on the beach when
we heard the noises.
He said they had been married for
ten years.
I’m going to finish my science
project this afternoon.
We’re going to a pub tonight.
When will the train leave?
Which hotel will we be staying at?
Will doctors have found a cure for
all major diseases by 2025?

have something done

We'll have the house decorated next
month.

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

I have two brothers and a sister.
my, your, etc.
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the cook’s helper
the entrance of the restaurant
Whose car is that?

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
location

under, opposite, next to, between, in
front of, behind, inside, outside,
above, etc.
in the east/west, by the station, near
the pub, along the river, etc.

Időbeli viszonyok

adverbs of time
how often?
when? what time?
how long?

already, yet, just, etc.
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day, etc.
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week, in 1970, in
July, at 4 o’clock, on Monday, for a
week, since last year, etc.

Mennyiségi
viszonyok

cardinal /ordinal
numbers
money

two hundred and second
seven hundred and fifty-five
thousand three hundred and sixty-six
pounds

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives,
adverbs)

Mum is a faster driver than dad.
Dad drives more slowly than mum.
It's getting more and more difficult
to meet people.

Modalitás

should, can/could
be able to, must, have to,
need, may, might, used
to

You should care more for your
health.
If you refresh the page, it might
load.
We will be able to choose how long
our life is.
They could have been attacked by
pirates.

Logikai
viszonyok

linking words

and, or, but, because, although,
however, whereas, etc.
If your hair gets wet, you feel cold.
Climate change will get worse is
factories do not reduce their carbon
emissions.
If I got that job, I would make much
more money than now.
If Beth hadn't spent all her pocket
money, she would have been able to
buy a new phone.
I wish you'd thrown out those jeans.

Gyakoriság
Időpont
Időtartam

zero conditional
conditional 1

conditional 2
conditional 3

I wish
Függő beszéd

reported speech

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
a, an, the, no article
indefinite pronouns, etc. some, any, no, none, somewhere, noone, every, etc.
relative pronouns,
He's the doctor who helped my
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He asked her if she could call him
back.
He told her that he hadn't robbed the
bank the week before.

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
defining and nongrandmother..
defining relative clauses Harrods, which is in Knightbridge in
London, is a famous department
store.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, barátok, öltözködés, ruhavásárlás, divat, társas
kapcsolatok, szerelem
10óra

önismeret, hon- és népismeret, brit civilizációs
ismeretek, illemtan, divat

Munka, munkahely, napi tevékenységek, álláskeresés,
pénz, bank, internet
10óra

önismeret, kommunikáció, illemtan, brit
civilizációs ismeretek, népismeret

Levélírás, hivatalos levél, email, telefon,
kommunikáció
8óra

kommunikáció, illemtan, brit civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Életmód, egészség, orvos, betegség

10óra

egészségtan, brit civilizáció, önismeret

Sport, szabadidő, film, művészet, irodalom, zene 10óra kultúra, média, hon- és népismeret,
egészségtan
Utazás, kirándulás, közlekedés, tájékozódás 10óra

földrajz, technológia, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, kommunikáció

Gyakorlás:20
Összefoglalás: 10
Dolgozatírás:10
Tananyag elmélyítése: 10
1.Írásbeli értékelés:
Formái: -szódolgozat
-témazáró
Értékelési skála szódolgozatnál:
0-59% elégtelen
60-69% elégséges
70-79% közepes
80-89% jó
90-100% jeles
Értékelési skála témazáró dolgozatnál:
0-39% elégtelen
40-55% elégséges
56-70% közepes
71-84% jó
90-100% jeles
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A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven
összefoglalni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség
nélkül megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett
szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.
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7.4 12. évfolyam
Évi óraszám: 93
Tananyag: Solutions 2nd edition Upper-intermediate

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés, megszólítás,
elköszönés

Excuse me.
Sorry to disturb you.
How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
See you later.
Good night.
Take care.
Keep in touch.

Bemutatkozás, bemutatás

My name is… This is…
How do you do?

Személyes és hivatalos
levél, email

Dear Sir / Madam,
Dear Mr/Mrs/Miss/Ms …
Dear John,
Best wishes,
Love (from),
I’m looking / I look forward to hearing
from you soon.
Kind regards,
Yours faithfully,
Yours sincerely,

Érdeklődés mások
hogyléte felől és arra
reagálás

How are you?
How are you feeling today?

Engedélykérés és arra
reagálás

Yes, can I help you?
What can I do for you?
How do you do?
Good morning / afternoon /
evening.
Fine, thanks. And how about
you?
Hi!
Goodbye.
See you.
Good night, have a nice sleep.
Thanks. Bye!
I will. Bye.
Hello. / Hi.
How do you do?
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

What’s the matter?

Fine, thanks.
Not too bad.
Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I’m afraid.
Actually, I’m suffering from…

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

Yes, certainly.
Not at all.
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Köszönet és arra reagálás

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

That’s all right.
Not at all.
You are welcome.
No problem.
Don't mention it.
My pleasure.

Bocsánat kérése és arra
reagálás:

I’m sorry. I’m terribly sorry.
I must apologise for coming late.
Please forgive me.

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

Együttérzés

I’m sorry about ….
I’m sorry to hear that.
What a shame!
Oh, dear.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, szomorúság

Are you happy about …?
What do you think of …?
How do you feel about …?

Great! / Fantastic. / Terrific.
I’m so glad / happy.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Hála

It was most kind of you.
I’m very grateful to you.

Sajnálkozás

Do you feel sorry for …?

I feel sorry for her.
Sorry to hear, things are
difficult for her.

Remény

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

I’m looking forward to…
I can hardly wait for…
I hope you’ll have time to join
us for the trip.

Aggodalom, félelem

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

I’m worried about the news.
It was really frightening.

Bánat, elkeseredés

Are you disappointed with the results?

I’m very disappointed.
I’m 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?
Do you? I don’t.
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I don’t think it’s fair.
I think it’s horrible/terrible.
It’s a pity we couldn’t do it.

Valaki igazának az
elismerése és el nem
ismerése

You are right.
You are wrong.
She was wrong to say so.

I don’t think she was right.

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.

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

Bizonyosság,
bizonytalanság

I wonder why they are so disappointed.

She is certainly tired. / She
must be tired.
It seems to be real.
I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.

Do you think this is real?
Are you sure you want to go?
Képesség

Can you speak French?
Are you able to play golf?

I can understand French
I’m unable to ride a motorbike.

Preferenciák:

What would you rather do?
What would you prefer?
Would you rather stay at home?

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

Érdektelenség,
közömbösség

Do you mind?
What do you think of it?

It doesn’t matter.
It’s all the same for me.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása

What is it?
What does he/she/it look like?
Do they look like students?

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
The girl in the yellow dress is
my sister.
They certainly seem quite
stressed.

Események leírása

What happened?

Helen had a shower, brushed
her teeth and went to bed.

Információkérés, -adás

When will the next bus leave?
How long does it take to get there?

At 6.45.
It’s about one hour.

Feltételezés, kétely

I suppose we’ll arrive a bit late.
I don’t suppose they can come early.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés

John, could you do me a favour?
Could you lend me five pounds?
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Yes, sure.
Of course.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Segítség felajánlása

Shall I bring you a newspaper?

I’ll do the cleaning for you if
you like.

Javaslat és arra reagálás

Let’s go to the beach tomorrow.
Why don't we go out tonight?

Good idea.
I’d rather not.

Reklamálás, panasz

It was terrible.
It’s too cold.
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’d better…

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

Could you repeat it, please?
What time did you say they
were to arrive?

Párbeszéd strukturálása

Beszélgetés kezdése

I have a little problem.
Listen, I’ve just had an idea.
The first thing I would suggest
is… Then we could…
Well, it’s been nice talking to
you.

Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása
Beszélgetésbe be- és
kilépés

Beszédszándék jelzése
Félbeszakítás
Folytatás szándékának jelzése
Befejezési szándék jelzése
A partner mondanivalójának követése

Saját szöveg strukturálása

Példák megnevezése
Témaváltás
Visszatérés a témához
Összefoglalás
Helyesbítés
Kiemelés, hangsúlyozás
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Can I join in?
Can I say something?
I’m sorry, but…
Just let me finish what I was
going to say…
Just one more thing,
Finally…
To sum up…
Do go on.
Don’t let me interrupt you.
Talking of books, I would…
But there’s also another
thing…
Going back to the subject…
Well, to sum it up…
No, I mean….
The only problem is…

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous

Múltidejűség

past simple
past continuous

past perfect
Jövőidejűség

going to
future simple
future continuous
future perfect

Műveltetés

She doesn't usually get up early..
I’m not going out today.
I’ve read three books so far this
month.
Father hasn’t been driving much
recently.
John went to bed at ten o'clock.
I really enjoyed that book.
It was a beautiful morning. The
sun was shining and the birds were
singing
He said he hadn't been to London
before.
What are you going to wear at the
party tomorrow?
I don’t think he’ll do it.
What will you be doing this time
tomorrow?
I’ll have finished the article by the
weekend, I think.

have/get something done I’m getting my car washed this
afternoon.

Birtoklás
kifejezése

have, possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

She’s had her car for two years..
mine, yours, etc.
the teacher’s notebook
the front door of the house
Whose car is this?

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/
bottom, etc.

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

adverbs of time with
present perfect
how often?

Időpont
Időtartam

when? what time?
how long?

already, yet, just, so far, recently,
lately, etc.
always, often, sometimes, never,
once a week, occasionally, etc.
I slept four hours last night.
I was sleeping at 2 at night.
He’s been sleeping for four hours.
She was watching TV while we
were studying.

while
Mennyiségi
viszonyok

plurals, countables,
uncountables, numbers,
pronouns, etc.
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time, traffic, furniture, clothes,
news, information, etc.
all, every, both, neither, none, etc.

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Minőségi
viszonyok

comparative sentences
(short, long adjectives)
irregular adjectives
too / enough
like (preposition)

The rich are not necessarily
happier than the rest of us.
This story is the most interesting
of all.
This photo is too old, just like the
other.

Modalitás

should, can, must, may,
might, need, have to,
used to, etc.

You should ask the teacher.
They must be at home, there’s a
light in the window.
When I was a student, I used to
study in the library.
They can’t have gone to sleep yet,
it’s only 9 o’clock.
The car might have been washed
while we were in the shop.

modals + perfect
infinitive
passive modals
Logikai viszonyok

linking words
first conditional
second conditional
third conditional

and, or, but, because, although,
that’s why, in case, etc.
I’ll be ready as soon as I’ve had a
shower.
If I were you, I wouldn’t buy that
suit.
They would have finished if they
had more time.

Függő beszéd

reported speech

She said she was going to London
the next day.

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
indefinite pronouns,
quantifiers, etc.

a, an, the, no article
some, any, no, none, somewhere,
no-one, all, every, each, both, etc.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Személyiség, tulajdonságok, személyleírás, tárgyak,
képek leírása
5óra

önismeret, kommunikáció, civilizációs
ismeretek, hon- és népismeret

Munka, hivatás, életút, karrier, életrajz

önismeret, kommunikáció, hon- és
népismeret, brit civilizációs ismeretek

7óra

Értékek, pénzügyek, újság, média, internet 8óra

kommunikáció, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek

Élővilág, állatok, tégabb környezetünk, a Föld 10óra

földrajz, országismeret, kultúra, civilizációs
ismeretek

Vélemény kifejezése, érvelés, tervek

hon- és népismeret, brit civilizációs ismeretek,
kommunikáció

8óra

Űrutazás, globális felmelegedés, környezetvédelem
10óra
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kultúra, média, hon- és népismeret,
civilizációs ismeretek

Gyakorlás:15
Összefoglalás:10
Dolgozatírás: 10
Tananyag elmélyítése: 10

Értékelési skála szódolgozatnál:
0-59% elégtelen
60-69% elégséges
70-79% közepes
80-89% jó
90-100% jeles

Értékelési skála témazáró dolgozatnál:
0-39% elégtelen
40-55% elégséges
56-70% közepes
71-84% jó
85-100% jeles

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Beszédkészség
A tanuló
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
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egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.

Íráskészség
A tanuló
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések
alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegtípusokat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.

8. Középszintű előkészítő
Angol első és második idegennyelv
Gimnázium 11-12. évfolyam
Célok, feladatok
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
 megszólítás;
 köszönés, elköszönés;
 bemutatás, bemutatkozás;
 telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés;
 szóbeli üdvözletküldés;
 személyes és hivatalos levélben megszólítás;
 személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás;
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
 engedélykérés és arra reagálás;
 köszönet és arra reagálás;
 bocsánatkérés és arra reagálás;
 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás;
 együttérzés és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 hála;
 sajnálkozás;
 öröm;
 elégedettség, elégedetlenség;
 csodálkozás;
 remény;
 félelem;
 bánat;
 bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;
 egyetértés, egyet nem értés;
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 érdeklődés, érdektelenség;
 tetszés, nem tetszés;
 dicséret, kritika,
 ellenvetés;
 ellenvetés visszautasítása;
 akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség;
 ígéret;
 szándék, terv,
 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
 dolgok, személyek megnevezése, leírása;
 események leírása;
 információkérés, információadás;
 igenlő vagy nemleges válasz;
 válaszadás elutasítása;
 tudás, nem tudás;
 bizonyosság, bizonytalanság,
 emlékezés, nem emlékezés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
 kérés;
 tiltás, felszólítás;
 segítségkérés és arra reagálás;
 javaslat és arra reagálás;
 kínálás és arra reagálás;
 meghívás és arra reagálás;
 reklamálás;
 tanácskérés, tanácsadás;
 segítség felajánlása és arra reagálás;
 ajánlat és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
 visszakérdezés, ismétléskérés;
 nem értés;
 betűzés kérése, betűzés;
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás;
 megerősítés;
 körülírás;
 témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök
 cselekvés, történés, létezés kifejezése,
 birtoklás kifejezése,
 térbeli és időbeli viszonyok,
 függő beszéd,
 mennyiségi és minőségi viszonyok,
 modalitás,
 esetviszonyok,
 logikai viszonyok,
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 szövegösszetartó eszközök.

8.1 Fejlesztési követelmények a kerettanterv és az érettségi
vizsgakövetelmények szerint a 12. évfolyam végére
Készségek
Olvasott
szöveg
értése

Középszint
Emelt szint
A tanuló képes az olvasási céloknak, A tanuló képes az olvasási céloknak, illetve a
illetve
a
feladatnak
megfelelő feladatnak
megfelelő
stratégiák
stratégiák alkalmazásával a szövegben alkalmazásával a szövegben
A2:
a lényeget (a szöveg célját) megérteni,
eseménysorokat követni,
kulcsinformációkat megérteni,
B1:
a gondolatmenet lényegét megérteni,
véleményeket, érvelést nagy
vonalakban követni,
egyes részinformációkat kiszűrni.

B2:
a gondolatmenetet követni,
véleményeket, érvelést követni,
az információkat megfelelő részletességgel
megérteni,
a szerző álláspontjára következtetni,
a szerző, illetve a szereplők érzéseire,
érzelmeire következtetni.

Középszint
Emelt szint
A tanuló képes
Nyelvhelyes A tanuló képes
ség
A2:
az alapvető nyelvtani szerkezetek és
lexikai egységek felismerésére,
kiegészítésére és létrehozására mondatés szövegszinten,
B2:
B1:
változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai
gyakran használt nyelvtani szerkezetek egységek felismerésére, kiegészítésére és
és lexikai egységek felismerésére
létrehozására szövegszinten.
kiegészítésére és létrehozására
szövegszinten.

Hallott
szöveg
értése

Középszint
A tanuló képes az értési céloknak,
illetve a feladatnak megfelelő
stratégiák alkalmazásával a szöveg
A2:
 témáját felismerni,
 lényegét megérteni,

205

Emelt szint
A tanuló képes az értési céloknak, illetve a
feladatnak megfelelő stratégiák
alkalmazásával a szöveg




kulcsfontosságú szavait megérteni,
legalapvetőbb adatszerű
információit kiszűrni,

B1:
 gondolatmenetét nagy vonalakban
követni,
 egyes tényszerű részinformációkat
megérteni.

Középszint
Íráskészsé A tanuló képes
g
 a feladatban megadott
kommunikációs szándékokat
megvalósítani (lásd
Kommunikációs helyzetek és
szándékok című részt),
 a megadott témákhoz kapcsolódó
szövegeket írni (lásd Témakörök
című részt),

B2:
 gondolatmenetét részleteiben is követni,
 megértésén túl a szövegkörnyezetből
következtetni az egyes beszélők
álláspontjára,
 megértésén túl a szövegkörnyezetből
következtetni a beszélők érzelmeire és
egymáshoz való viszonyára.
Emelt szint
A tanuló képes

A2:
 a személyével, illetve közvetlen
környezetével kapcsolatos témákról
írni,
 az adott témáról egyszerű
kifejezéseket használva írni,
 egyszerű mondatokból álló rövid,
összefüggő szöveget írni,
 a szöveg mondatai között lévő
alapvető logikai kapcsolatokat
egyszerű nyelvi eszközökkel (pl. a
leggyakrabban használt
kötőszavakkal) kifejezni,
 néhány egyszerű szerkezetet és
alapvető helyesírási szabályt úgy
használni, hogy a hibák ellenére
érthető legyen a mondanivaló,
Középszint

Emelt szint

B1:
 ismert, köznapi témákról írni és
véleményét is megfogalmazni,
 meglévő szókincsét változatosan használni,
 a szöveget megfelelően felépíteni és
tagolni, a logikai viszonyok kifejezését
szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni,

B2:
 a megadott témákat általános nézőpontból is
tárgyalni,
 álláspontját viszonylag árnyaltan, érvelését
rendszerzetten kifejteni,
 a nyelvi eszközök széles skálájának változatos
alkalmazásával, összefüggő, megfelelően
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tagolt, logikusan felépített szöveget létrehozni,
a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a
címzetthez való viszonyának megfelelő  a nyelvtani struktúrákat valamint a helyesírás
stílust és hangnemet, választani,
szabályait rendszerszerű hibák nélkül, nagy
biztonsággal alkalmazni.
 az adott szövegfajta formai sajátosságainak
megfelelő írásművet létrehozni,
 egyszerű nyelvtani szerkezeteket, nyelvi
fordulatokat és a helyesírási szabályokat
általában biztonsággal alkalmazni.

Középszint
Emelt szint
A
tanuló
képes
A
tanuló
képes
Beszédkés
zség
 a megadott helyzetekben és
szerepekben,
a
feladatnak
megfelelő
kommunikációs
szándékokat megvalósítani (lásd
Kommunikációs
helyzetek
és
szándékok című részt),
 a
megadott
témákról
szóló
beszélgetésekben részt venni (lásd a
Témakörök című részt),
 a kommunikációs stratégiákat a
szintnek megfelelően, hatékonyan
alkalmazni (pl. beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni),
A2:
 saját
magáról
és
közvetlen
környezetéről
egyszerű,
begyakorolt nyelvi eszközökkel
röviden és többnyire érthetően
megnyilatkozni,
 egyszerű,
begyakorolt
beszélgetésekben részt venni,
 kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben rutin feladatokat
megoldani (pl. vásárlás),
 érezhető akcentusa és esetenként
akadozó beszédtempója ellenére
többnyire érthetően beszélni,
Középszint

Emelt szint

B1:
 az egyszerű nyelvi eszközök széles
skáláját rugalmasan használni, és
ezzel mondanivalójának nagy részét
egyszerűen kifejezni,
 ismerős témáról folyó társalgásban

B2:
 folyékonyan, helyesen és hatékonyan
használni a nyelvet,
 gondolatait, álláspontját következetesen,
folyamatosan kifejteni,
 a megadott témákat általánosabb
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részt venni,
 kevésbé begyakorolt mindennapi
helyzetekben felmerülő feladatokat
megoldani,
 viszonylag folyékonyan elmondani
egy
történetet,
beszámolni
élményeiről és érzéseiről,
 érezhető akcentusa és esetleg lassú
beszédtempója ellenére érthetően
beszélni.






nézőpontból is tárgyalni,
folyamatosan és természetesen részt
venni
a
különböző
témájú
társalgásokban,
bonyolultabb, váratlan elemeket is
tartalmazó
feladatokat
sikeresen
megoldani,
elmagyarázni álláspontját, világosan
érvelni,
enyhe akcentusa ellenére természetes
kiejtéssel, hanglejtéssel és normál
beszédtempóban beszélni.

8.2 Témakörök
A tanterv és az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik. Ez a lista
az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése középés emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a
többi témakörben előfordulnak.
A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek.
TÉMAKÖR
1. Személyes
vonatkozások,
család

Középszint
A tanuló személye, életrajza,
életének fontos állomásai
(fordulópontjai)
 Családi élet, családi kapcsolatok


2. Ember és
társadalom

Emelt szint



A családi élet mindennapjai,
otthoni teendők

Személyes tervek
 A másik ember külső és belső
jellemzése
 Baráti kör




Családi munkamegosztás, szerepek
a családban, generációk
együttélése



A tizenévesek világa: kapcsolat a
kortársakkal, felnőttekkel

 Női és férfi szerepek
 Ünnepek, családi ünnepek



Öltözködés, divat



 Vásárlás, szolgáltatások (posta)
Hasonlóságok és különbségek az
emberek között
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A család szerepe az egyén és a
társadalom életében

Az emberi kapcsolatok
minősége, fontossága
(barátság, szerelem, házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás;
a tizenévesek útkeresése
Előítéletek, társadalmi
problémák és azok kezelése
Az ünnepek fontossága az
egyén és a társadalom életében
Az öltözködés mint a
társadalmi hovatartozás
kifejezése
A fogyasztói társadalom,
reklámok
Társadalmi viselkedésformák

TÉMAKÖR
3. Környezetünk

4. Az iskola

5. A munka világa
6. Életmód

TÉMAKÖR
7. Szabadidő,
művelődés,
szórakozás

Középszint
Az otthon, a lakóhely és
környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása)
 A lakóhely nevezetességei,
szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek
 A városi és a vidéki élet
összehasonlítása
 Növények és állatok a
környezetünkben
 Környezetvédelem a szűkebb
környezetünkben: Mit tehetünk
környezetünkért vagy a természet
megóvásáért?
Időjárás
 Saját iskolájának bemutatása
(sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat)
 Tantárgyak, órarend, érdeklődési
kör, tanulmányi munka
 A nyelvtanulás, a nyelvtudás
szerepe, fontossága
Az iskolai élet tanuláson kívüli
eseményei, iskolai hagyományok
 Diákmunka, nyári munkavállalás
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy
munkába állás
 Napirend, időbeosztás
 Az egészséges életmód (a helyes
és a helytelen táplálkozás, a
testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás)
 Étkezési szokások a családban
 Ételek, kedvenc ételek
 Étkezés iskolai menzán,
éttermekben, gyorséttermekben
 Gyakori betegségek, sérülések,
baleset
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos,
kórházak)


Középszint
 Szabadidős elfoglaltságok,
hobbik
 Színház, mozi, koncert, kiállítás
stb.
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Emelt szint
A lakóhely és környéke
fejlődésének problémái



A természet és az ember
harmóniája
 A környezetvédelem
lehetőségei és problémái



Iskolatípusok és iskolarendszer
Magyarországon és más
országokban

Hasonló események és hagyományok
külföldi iskolákban



A munkavállalás körülményei,
lehetőségei itthon és más
országokban, divatszakmák



Az étkezési szokások
hazánkban és más országokban
 Ételspecialitások hazánkban és
más országokban
 A kulturált étkezés feltételei,
fontossága
 A szenvedélybetegségek
A gyógyítás egyéb módjai

Emelt szint
 A szabadidő jelentősége az
ember életében
 A művészet szerepe a mindennapokban



8. Utazás, turizmus

9. Tudomány és
technika

Sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport
 Olvasás, rádió, tévé, videó,
számítógép, internet
Kulturális események
 A közlekedés eszközei,
lehetőségei, a tömegközlekedés
 Nyaralás itthon, illetve külföldön
 Utazási előkészületek, egy
utazás megtervezése, megszervezése
Az egyéni és a társas utazás előnyei
és hátrányai
 Népszerű tudományok,
ismeretterjesztés
A technikai eszközök szerepe a
mindennapi életben



Szabadidősport, élsport,
veszélyes sportok
 A könyvek, a média és az
internet szerepe, hatásai


A motorizáció hatása a
környezetre és a társadalomra



Az idegenforgalom jelentősége

A tudományos és technikai fejlődés
pozitív és negatív hatása a
társadalomra, az emberiségre

8.3 Kommunikációs helyzetek és szándékok
Kommunikációs helyzetek
A tanuló legyen képes az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben
megnyilatkozni szóban és/vagy írásban mindkét szinten.
Helyzet

Szerep

Áruházban, üzletben, piacon
Családban, családnál, baráti körben
Étteremben, kávéházban, vendéglőben
Hivatalokban, rendőrségen
Ifjúsági szálláson, campingben,
panzióban, szállodában
Iskolában
Kulturális intézményben,
sportlétesítményben, klubban
Országhatáron
Orvosnál
Szolgáltató egységekben
(fodrász, utazási iroda, jegyiroda,
benzinkút, bank, posta, cipész,
gyógyszertár stb.)
Szünidei munkahelyen
Tájékozódás az utcán, útközben
Telefonbeszélgetésben
Tömegközlekedési eszközökön
(vasúton, buszon, villamoson, taxiban,
repülőn, hajón)

vevő
vendéglátó, vendég
vendég, egy társaság tagja
ügyfél, állampolgár
vendég
tanuló, iskolatárs
vendég, látogató, egy társaság tagja
turista
beteg, kísérő
ügyfél

munkavállaló
helyi lakos, turista
hívó és hívott fél
utas, útitárs

210

A kommunikációs szándékok listája
A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a
középszintű vizsgán elvárható.
A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a tanulónak a
középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg
megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát.
Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak
ajánlásnak tekinthető.
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
Példa
Megszólítás és arra reagálás Excuse me.
Pardon? etc.
Köszönés, elköszönés és arra Good morning.
reagálás
Hello, Tom. Hi.
Hello, how are you? Fine, thank you. And you?
Goodbye. See you later, etc.
Bemutatkozás, bemutatás és My name’s …
ezekre reagálás
Have you met Tom?
Nice to meet you, etc.
Telefonbeszélgetésnél meg- XYZ, five two double one six eight.
szólítás, bemutatkozás, más Hello, this is Tom Smith speaking.
személy kérése, elköszönés
Can I speak to Mr Jones? Speaking.
és ezekre reagálás
Thanks for calling. Bye, etc.
Magán- és hivatalos levélben Dear Tom,
megszólítás, elbúcsúzás
Dear Sir/Madam
Best wishes
Love
Looking forward to hearing from you.
Yours sincerely, etc.
Szóbeli üdvözletküldés
Give my regards to …, etc.
Érdeklődés hogylét iránt és
How are you?
arra reagálás
How are you doing? Fine./OK./ Not very well, I’m afraid.
What’s the matter? Actually, I’m suffering from…,etc.
Köszönet és arra reagálás
Thank you.
Thanks.
It’s very kind of you.
You’re welcome.
It’s all right.
My pleasure, etc.
Kommunikációs szándékok
Bocsánatkérés és arra
I’m sorry.
reagálás
I do apologize.
That’s all right.
Never mind, etc.
Gratuláció, jókívánságok és Merry Christmas.
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Példa

azokra reagálás

Happy Birthday.
Congratulations. Thank you.
Have a nice holiday. Thanks, the same to you, etc.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
Példa
Hála
It was most kind of you, etc.
Sajnálkozás, csalódottság
Sorry to hear that.
I regret it, etc.
Öröm
Great!
I’m so glad, etc.
Elégedettség, elégedetlenség That’s fine.
I’m quite happy with that.
That wasn’t very good.
I’m tired of it, etc.
Csodálkozás
I can hardly believe it.
Amazing, isn’t it? etc.
Remény
I’m looking forward to…
I hope..
I can hardly wait for…, etc..
Félelem, aggodalom
I’m worried about him.
It was really frightening, etc.
Bánat, elkeseredés
I’m sorry to hear that.
I’m disappointed, etc.
Bosszúság
Oh, no!
I’m fed up with it, etc.
Együttérzés
I am sorry.
Oh, dear.
I’m sorry to hear that, etc.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
Példa
Véleménykérés és arra reagá- What do you think? I think it’s unfair, etc.
lás, véleménynyilvánítás
Érdeklődés, érdektelenség
Are you interested in sports? I’m interested in …
I’m not keen on it, etc.
Tetszés, nem tetszés
I think it’s great.
I don’t like it, etc.
Valaki igazának elismerése, You’re right.
el nem ismerése
You’re wrong, etc.
Egyetértés, egyet nem értés
I agree.
I doubt it.
I don’t agree with it, etc.
Helyeslés, rosszallás
That was fine.
It wasn’t very nice of you, etc.
Ellenvetés, ellenvetés vissza- I don’t think so.
utasítása
I’m afraid you are wrong, etc.
Elismerés kifejezése,
That was really nice.
dicséret, és arra reagálás
Well done. Thank you, etc.
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Közömbösség
Ígéret
Akarat, szándék, terv

I don’t mind, etc.
I promise. I’ll do it, etc.
I’d like an ice-cream.
I’m going to buy a house, etc.
Kívánság, óhaj
I’d like to travel to ...
I want to pay, etc.
Képesség, lehetőség, szüksé- I can understand French.
gesség, kötelezettség
He may be at home.
People must sleep sometimes.
I have to leave now.
It’s time to go, etc.
Bizonyosság, bizonytalanság She must be tired.
I’m not sure, etc.
Preferencia, érdeklődési kör I prefer tea to coffee.
kifejezése, illetve érdeklődés I’d rather have a rest.
ezek iránt
What would you prefer? etc.
Kritika, szemrehányás
You had better stay at home.
You shouldn’t have done it.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
Példa
Dolgok, személyek
It’s a pen.
megnevezése
The boy talking to Jane is my brother, etc.
Dolgok, események leírása
First he talked to his parents, then he phoned his friend.
While waiting for the bus he saw an accident, etc.
Információkérés
When will the plane land? At 6.40.
How do you spell your name? J-O-N-E-S.
Can you tell me the way to the station, please? etc.
Igenlő vagy nemleges válasz
Did you see him? Yes, I did./No, I didn’t, etc.
Tudás, nem tudás
Do you know his name? I have no idea, etc.
Can you tell me the way to …? I’m afraid, I can’t, etc.
Válaszadás elutasítása
Bizonyosság, bizonytalanság
He must be at home.
He can’t be there.
Maybe he is right, etc.
Ismerés, nem ismerés
Do you know Peter? Yes, I’ve already met him, etc.
Feltételezés
I suppose I can come, etc.
Emlékezés, nem emlékezés
I remember saying that.
I don’t remember where I put it, etc.
Indoklás (ok, cél)
I didn’t go walking because it was raining.
We left early in order to avoid the traffic jam.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
Példa
Kérés, kívánság
Could you give me a pen?
Would you pass me the sugar, please?
I’d like you to …, etc.
Felszólítás, tiltás, parancs
Keep off the grass.
You must not smoke here, etc.
Javaslat és arra reagálás
Let’s go out tonight. Good idea.
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Why don’t we go to the cinema? I’d prefer to stay at home.
I suggest going to Prague. I’d rather not, etc.
I’ll have a Coke, please, etc.
Would you like to come to a party? Yes, I’d love to.
Let’s meet on Sunday. Sorry, I can’t make it …, etc.
Have some cheese. Thank you.
Would you like another drink? No, thank you, etc.
This doesn’t work.
I have a complaint, etc.
What shall I do? Why don’t you….? I think you should …,
etc.
I think you shouldn’t …, etc.
May I go out? Yes, of course./I’m afraid, not, etc.

Rendelés
Meghívás és arra reagálás
Kínálás és arra reagálás
Reklamálás
Tanácskérés, tanácsadás

Figyelmeztetés
Engedély kérése, megadása,
megtagadása
Segítségkérés és arra reagálás Will you do this for me? Certainly./Yes, of course, etc.
Segítség felajánlása és arra
Shall I carry it for you? That’s very kind of you, etc.
reagálás

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák)
Kommunikációs szándékok
Példa
Visszakérdezés, ismétléskérés
Sorry, what did you say his name was? Could you repeat it,
please? etc.
Nem értés
Sorry, I don’t understand, etc.
Betűzés kérése, betűzés
Can you spell it for me? etc.
Felkérés lassabb, hangosabb Could you speak a little more slowly, please? etc.
beszédre
Beszélési szándék jelzése
I’d like to say/tell you …
I say…, etc.
Téma bevezetése
I’ll tell you what…
The question is…
The trouble is …, etc.
Témaváltás
That reminds me…
Talking of holidays …, etc.
Félbeszakítás
Sorry to interrupt you.
Can I say something?
Could I come in here? etc.
Megerősítés, igazolás
Yes, sure…
It is, isn’t it? etc.
Körülírás
To put it in another way, etc.
Példa megnevezése
A vehicle, for example a bus. A vehicle, like a bus.
If I had, say, an hour to wait, etc.
Beszélgetés lezárása
Right …OK.
Well, it’s been nice talking to you, etc.
Nyelvtani szerkezetek és szókincs
Nyelvtani szerkezetek
Középszint
A tanuló

Emelt szint
A tanuló
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A2:
 általában megérti és helyesen használja a
legegyszerűbb szerkezeteket szóban és
írásban,
 rendszeresen elkövethet nyelvtani hibákat
és nyelvhasználatában erősen érezhetők
az anyanyelv hatásai,
 a hibák ellenére többnyire érthetően
fejezi ki kommunikációs szándékait,
B1:
 megérti és helyesen használja az egyszerű
szerkezeteket szóban és írásban,
 ismerős helyzetekben elfogadható
nyelvhelyességgel kommunikál,
 az esetleg előforduló hibák és az érezhető
anyanyelvi hatás ellenére érthetően fejezi
ki gondolatait, kommunikációs
szándékait.

B2:
 változatos szerkezeteket is megért és
használ szóban és írásban,
 viszonylag nagy biztonsággal használja a
nyelvtani szerkezeteket, és közben nem
követ el rendszerszerű hibát,
 szükség esetén mondanivalóját képes
önállóan helyesbíteni, pontosítani,
 árnyaltan fejezi ki kommunikációs
szándékait.

A mellékelt lista tájékoztató jellegű, a nyelv természetéből adódóan nem teljes.
Az alábbi táblázatban az egyes nyelvtani szerkezetek azon a szinten jelennek meg, ahol
először megtanítjuk őket.
A középszintre vonatkozó táblázatban dőlt betűvel jelöljük azokat a szerkezeteket,
amelyeket csak B1 szinttől kell produktívan használni. Ezek is előfordulhatnak azonban az
A2 szintű feladatokban, de aktív használatuk nem szükséges a feladatok megoldásához.
Az emelt szintre vonatkozó táblázatban dőlt betűvel szerepelnek azok a szerkezetek,
amelyek produktív használata B2 szinten nem szükséges a feladatok megoldásához.
KÖZÉPSZINT
Nyelvtani szerkezet
Articles (definite, indefinite, zero)

Nouns (singular and plural, countable
uncountable)

Adjectives (regular and irregular,
comparison)

Példa
Iron is a metal.
I love the seaside.
He is at school.
child, children, people, etc.
How many disks have you got?
a cup of tea, a piece of cake, etc.
There are some pencils in the bag.
Have you got any brothers?
There’s some water in the vase.
There isn’t any milk left.
I haven’t got much time.
He’s got a lot of friends.
good, better, best, etc.
Tom is younger than Sue.
She is the most intelligent of all.
The town is less polluted now.
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Példa

Nyelvtani szerkezet

Possession

Adverbs

Prepositions, prepositional phrases

Conjunctions, linking words
Forms of the verb (infinitives, gerund and
participles)
Auxiliaries/ Modal verbs

Present Simple
Present Simple Passive
Present Continuous
Present Perfect Simple
Present Perfect Passive
Present Perfect Continuous
Past Simple
Past Simple Passive
Past Continuous
Past Perfect
Future with will

I’m as tall as you.
It’s too difficult. He isn’t old enough to
drive.
It’s my life.
Is this yours?
I didn’t have many friends at school.
He’s Kate’s brother.
the corner of the room etc.
He drives fast.
This is a problem everywhere in the world.
I always make my bed.
She has just arrived.
on the left, at the top, at the bottom, in the
background, through the forest,
along the river, etc.
and, or, but, because, so, therefore, that’s
why, although, etc.
I don’t know how to get there.
I like reading.
Let me see, etc.
I am singing.
He has left.
Where do you live?
You should ask her.
I can swim.
May I open the window?
He could swim at the age of two.
Did you manage to pass the exam?
I must read it.
You needn’t come.
Do we have to be there?
Children mustn’t smoke.
When do you get up?
I don’t drink milk.
This car was made in Britain.
Why is she crying?
I am watching television at the moment.
Have you finished?
I’ve lived here for 10 years.
The letters have been sent.
I have been learning French for 10 years.
Where did you go yesterday?
When was this house built?
What were you doing at five yesterday?
He realised what he had done.
He’ll be 18 next month.
OK. I’ll take the dog for a walk.
I don’t think I’ll pass the exam.
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Nyelvtani szerkezet
Passive Future
Going to
Reported Speech (with the reporting verb in
the present)
Reported Speech (with the reporting verb in
the past)
1st 2nd Conditional Clauses

3rd Conditional Clauses
Relative clauses - defining

Relative clauses
non-defining
Time clauses with future meaning
Clauses of purpose
Wish
Question-tags

Témakörök
Óraszámok

4

Példa
The exhibition will be closed on Monday.
What are you going to do on Sunday?
Look at the sky, it is going to rain.
I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.
She said she was tired.
I asked him if we had met before.
He told me he was very tired.
We’ll stay at home if it rains.
If I had time, I would go to the Zoo.
If you had come, we would have had a good
time.
The book I am reading at the moment is very
good.
Shakespeare, who was a famous playwright,
was born in Stratford.
When Dad comes home, he’ll be angry with
you.
I helped him so that he could pass his exam.
I wish I had a dog.
He is a teacher, isn’t he?
I’m a good girl, aren’t I?
They went to the cinema, didn’t they?

Tartalmak

Unit 1 People and society
Emberek
Személyleírás
Személyiség megítélése
Tinédzserek – nehézségek, konfliktusmegoldás
Íráskészség:
Rövid üzenet
Bűnözés és büntetés
Szókincs: bűnözés és büntetés szavai
Fiatalkorúak bűnözése – Hazai helyzet
összehasonlítása Nagy-Britanniával, az USA-val

Kulcskompetenciák és
kiemelt fejlesztési
feladatok
Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári
kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
A kiemelt fejlesztési
feladatok:
Énkép, önismeret
Európai azonosságtudat –
egyetemes kultúra
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Tudás és képességterület
Személyes kapcsolatok:
nehézségek,
konfliktusmegoldás
Erkölcs
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Unit 2 Houses

4

Lakás / Ház
Szókincs: az otthonnal kapcsolatos összetett
főnevek, a lakás részei, leírásukra alkalmas
melléknevek
A vidéki és a városi élet összehasonlítása
Kultúra:
Guy Fawks Night
Thanksgiving

Unit 3 School
Szókincs: frazálisok, állandósult szókapcsolatok,
tantárgyak, oktatáshoz kapcsolódó kifejezések

4

Iskolatípusok
Oktatási rendszerek. Nagy-Britannia, USA,
Magyarország
Vizsgák
Továbbtanulási lehetőségek
Ösztöndíjak külföldön
Kultúra:
Karácsony ünneplése a világ különböző tájain

4

Unit 4 Work
Szókincs: Foglalkoztatás, az életpálya
megválasztását befolyásoló tényezők,
munkavállalók és munkaadók
munkahelyi feladatok
Szóalkotás
Pályaválasztás
Munkalehetőségek
Hivatalos levél – munkára jelentkezés

Kulcskompetenciák:
A hatékony önálló tanulás
Szociális és állampolgári
kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
Kiemelt fejlesztési
feladatok:
Énkép, önismeret
Európai azonosságtudat –
egyetemes kultúra
A tanulás tanítása
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Tudás és képességterület
Lakókörnyezetünk,
Ünnepek
Kulcskompetenciák:
A hatékony önálló tanulás
Szociális és állampolgári
kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
Kiemelt fejlesztési
feladatok:
Énkép, önismeret
Európai azonosságtudat –
egyetemes kultúra
A tanulás tanítása
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Tudás és képességterület
Iskola
Európai kultúra
Továbbtanulás
Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári
kompetencia
Digitális kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
Kiemelt fejlesztési
feladatok:
Énkép és önismeret
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Tudás és képességterület
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Munka
Pályaválasztás

Unit 5 Family and social life

4

Szókincs: Családi élet, családtagok
Családi események, Mindennapi tevékenységek
és szabadidős tevékenységek
Életszakaszok
Különböző életformák, életstílusok

Unit 6 Food, Sports and Health

4

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

Kulcskompetenciák:
Szociális és állampolgári
kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
Kiemelt fejlesztési
feladatok:
Énkép és önismeret
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség
Tudás és képességterület
Család, kapcsolatok
Szabadidő
Különböző életformák,
életstílusok
Kulcskompetenciák:
Természettudományos
kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári
kompetencia
Kiemelt fejlesztési
feladatok:
Testi és lelki egészség
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat –
egyetemes kultúra

4

Unit 7 Shopping
Üzletek és szolgáltatások
Szókincs: árukészlet, bolttípusok, adás-vétel,
kiárusítás, kedvezmények, fizetési módok
Reklámok, hirdetések
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Tudás és képességterület
Egészséges életmód
Egészség, betegség
Kulcskompetenciák:
Digitális kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
Kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia
Esztétikai-művészeti

tudatosság és
kifejezőképesség
Kiemelt fejlesztési
feladatok:
Hon- és népismeret
Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire
Gazdasági nevelés
Testi és lelki egészség
Tudás és képességterület
Vásárlás, szolgáltatások
Reklámok, hírdetések
Heti és éves
óraszám

Továbbhaladás
feltételei

Heti: 1 tanóra, Éves óraszám: 36 - 11. évf.
8 óra rendszerezés, mélyítés
Heti: 1 tanóra, Éves óraszám: 31 - 12. évf.
3 óra rendszerezés
A 10%-os keretet az ismeretek mélyítésére
fordítjuk.
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas szövegben a lényeges
információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen
nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas szövegben fontos
információt megérteni:
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre
összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
 választékos mondatokban közléseket
megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket
kifejezni;
 gondolatait megfelelő logikai sorrendben,
választékos mondatokban előadni;
 megértési, illetve kifejezési problémák
esetén segítséget kérni;
 társalgásban más véleményét kikérni,
álláspontját kifejteni, megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
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 kb. 250 szavas, köznyelven megírt
szöveg lényegét megérteni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges
információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250
szavas szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos
információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas, tényszerű információt
közvetítő néhány bekezdésből álló
szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést,
baráti vagy hivatalos levelet írni;
 gondolatait, érzelmeit, érvekkel
alátámasztott véleményét változatos
kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a
megfelelő nyelvi eszközök használatával
logikai összefüggések alapján, bekezdésbe
rendezett szövegben megfogalmazni.
Az idegen nyelvi követelmények átlagosan 10%kal két évfolyamonként csökkentésre kerültek,
nyelvi melléklet pedig az egyes nyelvekből
változatlanul mintául szolgálnak.
Tankönyvek
taneszközök

Matura Plus 2-ez egy kimondottan érettségire
felkészítő könyv, de e-mellett még:
Magyarics Péter: Készüljünk az érettségire
Exam Excellence-Oxford
Writing tasks

Értékelési
szempontok

A beszédkészség, írott szövegértés, hallott szöveg
értése, íráskészség, nyelvhelyesség fejlesztése.A
fenti szempontokat az órai szempontoknak
megfelelően értékeljük, az érdemjegy bekerül a
naplóba és más színnel jelöljük, de beszámításra
kerül a félévi és év végi osztályzatba.
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9. Emelt szintű érettségi előkészítő
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei:
Tanulócsoport: évfolyam szinten.
A tantárgy órakerete:

Évfolyam
11.
12.

Heti
órakeret
2
2

Évi órakeret
72
62

hét
36
31

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv:
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMIrendelet 2 sz. mellékletében kiadott Idegen nyelv 9-12. tantárgyi kerettanterv alapján és Az érettségi
vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján készült helyi
tanterv.

Áttekintő oldal a helyi tanterv tantárgyi tantervéhez
1. táblázat
11. évfolyam:
Tematikai egység rövid címe

Témakör
összidőkerete

Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek
Évfolyam összesen
12. évfolyam:
Tematikai egység rövid címe

7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
72
Témakör
összidőkerete

Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus

6
6
6
6
6
6
6
6
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Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek
Évfolyam összesen

8
6
62

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása.
A 10%-os órakeretet az anyag mélyítésére kívánjuk fordítani.
Célok és feladatok
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 tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban – ezért a nyelvtanulásban is –, fontos szerepet
játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó,
ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset,
felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és
szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg
autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók
maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé
válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami
komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A
tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a
projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
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tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy 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:
12. évfolyam,
minimumszint
B1

Első idegen nyelv
Második idegen
nyelv

A2

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg.

Első
idegen
nyelv
Második
idegen
nyelv

10.
évfolyam

12. évfolyam

B1 mínusz

B1

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a
nyelvtanulás fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli
interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek
és kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak
tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és
fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy az
anyanyelv használata tudatosabbá váljon.
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
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fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív
nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak,
interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak
megteremtésére.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A nyelvi fakultáció célja a tanulók felkészítése az emeltszintű érettségi vizsgára, s ez
alapján a Fakultáció témaköreinek meghatározásakor az emeltszintű érettségi vizsga
követelményeit tartottuk szem előtt. A fakultáció célja, hogy a tanulók elsajátítsák azokat a
témaköröket, amelyek a szóbeli vizsgán megjelenhetnek, továbbá továbbfejlesszük a
gimnázium 10. évfolyamáig elsajátatott készségeket.
A követelmények az idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint
az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. Az idegen
nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. Az
emeltszintű érettségi vizsga a B2 szintnek felel meg.
Az Európa Tanács B2 szintjeinek általános leírása:
B2 Megérti a változatos, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni
tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a
célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző
témákról. Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó
előnyöket és hátrányokat.
1. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
A tanuló képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásával
a szövegben a gondolatmenetet követni, véleményeket, érvelést követni, az információkat
megfelelő részletességgel megérteni, a szerző álláspontjára következtetni, a szerző, illetve a
szereplők érzéseire, érzelmeire következtetni.A szöveg hosszabb, nyelvileg és tartalmilag
összetettebb, konkrét vagy elvont témájú. A szöveg fajtái publicisztikai írások, (modern)
szépirodalmi szövegek.
2. NYELVHELYESSÉG
A tanuló képes változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére,
kiegészítésére és létrehozására szövegszinten. A szöveg hosszabb, nyelvileg és tartalmilag
összetettebb, konkrét vagy elvont témájú.
3. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
A tanuló képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásával a
szöveg gondolatmenetét részleteiben is követni, megértésén túl a szövegkörnyezetből
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következtetni az egyes beszélők álláspontjára, megértésén túl a szövegkörnyezetből
következtetni a beszélők érzelmeire és egymáshoz való viszonyára. A szöveg ezen a szinten
változatos nyelvtani szerkezetekből és lexikai elemekből építkező, természetes, a szöveg
jellegének megfelelően változatos tempójú, tartalmilag és szerkezetileg összetett.
4. ÍRÁSKÉSZSÉG
A vizsgázó képes - a megadott témákat általános nézőpontból is tárgyalni, álláspontját
viszonylag árnyaltan, érvelését rendszerezetten kifejteni, a nyelvi eszközök széles skálájának
változatos alkalmazásával, összefüggő, megfelelően tagolt, logikusan felépített szöveget
létrehozni, a nyelvtani struktúrákat, valamint a helyesírás szabályait rendszerszerű hibák
nélkül, nagy biztonsággal alkalmazni. A létrehozandó szöveg olvasói levél, vagy cikk (diák)
újság számára
5. BESZÉDKÉSZSÉG
A tanuló képes folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a nyelvet, gondolatait,
álláspontját következetesen, folyamatosan kifejteni, a megadott témákat általánosabb
nézőpontból is tárgyalni, folyamatosan és természetesen részt venni a különböző témájú
társalgásokban, bonyolultabb, váratlan elemeket is tartalmazó feladatokat sikeresen
megoldani, elmagyarázni álláspontját, világosan érvelni, enyhe akcentusa ellenére természetes
kiejtéssel, hanglejtéssel és normál beszédtempóban beszélni

9.1 Az emeltszintű érettségi követelményeknek megfelelően a
fejlesztés a 12-13. évfolyam végére az alábbi fejlesztési
feladatokat kívánja megvalósítani:
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Hallott szöveg értése
A2-B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan
ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. Ki
tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadásokból,
amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő témáról
szólnak.
A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, ha
normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek.
Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet,
illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak.
Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és
a beszéd menete jól követhető.
Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése.
Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és
részinformációinak megértése.
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A fejlesztés tartalma
A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének megértése.
A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcsolatos
előadás főbb pontjainak megértése. Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka
során előforduló standard dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. Rádiós dokumentumműsor
és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard dialektus esetén. Konkrét és elvont
témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, beszélgetőműsorok
megértése.
Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. Anyanyelvű beszélők közötti társalgás
viszonylag könnyed követése. A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek
megértése. A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. A
megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és
rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített
telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések,
tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek,
anyanyelvűek közti társalgás.
Fejlesztési cél

Szóbeli interakció
B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi
utazás során adódik. Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű
vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról
Előzetes tudás
folytatott társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális
események).
Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmányokkal
kapcsolatos témák széles körében. Gondolatok, vélemény és érvek,
valamint az érzelmek különböző fokozatainak pontos kifejezése. Hatékony
A tematikai egység részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben.
Alkalmazkodás
a
kommunikációs
helyzethez
stílusban,
nevelési-fejlesztési
regiszterhasználatban. Az érettségi részletes követelményeiben megadott
céljai
témakörökben és kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes
kommunikáció kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális
segédanyagok alapján.
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos témák
körében. Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes
jelentőségének kifejezése. Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása,
alternatív javaslatok értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén.
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel,
információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra.
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. A partner érveinek
felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos megfogalmazása, indoklása és
példákkal való bizonyítása. Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése,
megbeszélése, a partner véleményének kikérése.
Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása.
Összetett információ és tanács megértése és cseréje. Több forrásból származó információk és érvek
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összegzése, bemutatása, megvitatása. Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés,
gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. Anyanyelvű
beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe.
Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások
bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető
megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása.
A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása.
Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése.
Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a
beszélgetésbe. Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő
stílusban. Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok
pontos, hatékony jelzése.
A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság.
Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg
megfogalmazza mondanivalóját. Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró
hibák nélkül. Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással.
Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások.
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd,
utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd
B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit,
álmait, reményeit, céljait. Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a
Előzetes tudás
véleményét. El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és
véleményt tud nyilvánítani ezekről.
Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása az
érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles
skálájában. A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló
alátámasztása példákkal, érvekkel. Annak megtervezése, hogy mit és
A tematikai egység
milyen eszközökkel mondjon, valamint a hallgatóságra tett hatás
nevelési-fejlesztési
figyelembe vétele. Képesség természetes módon eltérni egy előre
céljai
elkészített szövegtől. Az érettségi vizsga részletes követelményeiben
megadott témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló
megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális
segédanyagok alapján.
A fejlesztés tartalma
Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.
Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal,
érvekkel. Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. Világos,
folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb általános
témában. A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. Ellentétes nézetek és a főbb
gondolatok megvitatása.
Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása.
Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek
véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. Mondanivaló megtervezése, beszéd
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eszközeinek kiválasztása. Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat.
Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása.
Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijavítása
körülírással és átfogalmazással. Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a
hibák alapján.Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett
szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása.
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:
Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan
vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános
viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek.
Fejlesztési egység
Olvasott szöveg értése
B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységéhez,
tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére.
Előzetes tudás
Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását.
Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése.
Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek
A tematikai egység megtalálása. Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a
nevelési-fejlesztési különböző szövegeknek és céloknak megfelelően.
Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának,
céljai
nézőpontjának megértése. Az érettségi vizsga követelményeiben leírt
szövegek fontos általános és részinformációinak megértése.
A fejlesztés tartalma
Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a lényeg
megértése. Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és
figyelmeztetések megértése.
Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.
Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és
céloknak megfelelően. A megfelelő források szelektív használata.
Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors
meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.
Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és
beszámolókban. Széles körű szókincs kialakítása. Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a
jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével.
Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. Kortárs irodalmi prózai szövegek
megértése.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:
Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés,
reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok,
játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),
internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények,
tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos
forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Írás
B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős,
érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról.
Be tud számolni élményeiről és benyomásairól.
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Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal
kapcsolatos számos témakörben és műfajban. Érveik gondolatok és
A tematikai egység vélemény kifejtése elvont témákról is. Tudakozódással és problémák
nevelési-fejlesztési magyarázatával kapcsolatos üzenetek feljegyzése. Az adott műfaj
hagyományainak követése. Jártasság az érettségi íráskészséget mérő
céljai
feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt kritériumok
alkalmazásában.
A fejlesztés tartalma
Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. Több forrásból származó adatok és érvek
összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető közlése.
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő
feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek.
Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire.Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-,
színdarab-ismertető írása.A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és
élmények személyes jelentőségének kiemelése levelezésben.
Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve
átírása.Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése.Részletes leírás készítése
valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről.Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos
nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése.A
lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk és
érvek szintetizálása.A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj
hagyományainak követése.
Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre
tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás.
Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb
megértés támogatására.
Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése.
A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással.
A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép).
Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus
stíluselemeinek alkalmazása.
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.
Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre
használt kritériumok megismerése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMSek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai
levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem
tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi
oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása
magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek,
elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek,
rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése.
B2 szintű nyelvtudás.
A fejlesztés várt
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi
eredményei a két
vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét.
évfolyamos ciklus
Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg
végén
tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes
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módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az
egyik félnek sem megterhelő.
Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles
köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el
tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait.
Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat,
amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek.
Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket.
Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák
széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy
részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.
Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és
követelményeinek.
Ajánlott témakörök a 11. évfolyamra
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
A család szerepe az egyén és a társadalom életében
Gyermeknevelés, fegyelmezés és büntetés

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a család
kialakulása, uralkodó dinasztiák

Ember és társadalom
Az emberi kapcsolatok minősége,
fontossága (barátság, szerelem, házasság)
Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom
életében

Technika, életvitel és gyakorlat: család
és háztartás.

Környezetünk
A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
A környezetvédelem lehetőségei és problémái

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

Az iskola
A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe,
fontossága az Európai Unióban
Külföldi tanulmányi lehetőségek

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

Irodalom: generációk kapcsolata,
családi élet.

Informatika: digitális tudásbázisok,
könyvtári információs rendszerek.
Technika, életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció és munka.

A munka világa
A munkavállalás körülményei, lehetőségei
itthon és más országokban, divatszakmák
Munkahelyi megelégedettség
Életmód
A szenvedélybetegségek
Alternatív gyógyászat

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és
lelki egészség, balesetek megelőzése,
egészséges ételek.
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Drogfogyasztás
Biológia-egészségtan: testrészek,
egészséges életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés, elsősegély.
Testnevelés és sport: a rendszeres
testedzés szerepe,
Ének-zene: népzene, klasszikus zene,
popzene.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
A szabadidő jelentősége az ember életében
A művészet szerepe a mindennapokban

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei,
beszédre késztetés, befogadás,
értelmezés.
Vizuális kultúra: művészi alkotások
leírása, értelmezése.
Földrajz: más népek kultúrái.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedési ismeretek,
közlekedésbiztonság, fenntarthatóság,
környezettudatosság a közlekedésben.

Utazás, turizmus
A motorizáció hatása a környezetre és a
társadalomra

Földrajz: a kulturális élet földrajzi
alapjai, nyelvek és vallások, egyes
meghatározó jellegű országok
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek; fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések, találmányok.

Tudomány és technika
A tudományos és technikai fejlődés pozitív és
negatív hatása a társadalomra, az emberiségre
Az űrkutatás szerepe

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
Vizuális kultúra: plakátművészet

Gazdaság és pénzügyek
A fogyasztói társadalom problémái
Gazdasági kapcsolataink
Összesen:
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Ajánlott témakörök a 12. évfolyamra
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Családi munkamegosztás, szerepek a családban,
Generációk együttélésének problémái
A nők társadalmi szerepének váltazásai
Ember és társadalom
A fogyasztói társadalom, reklámok
Társadalmi viselkedési formák
Az öltözködés mint a társadalmi
hovatartozás kifejezése
Bűnözés a társadalomban
Euthanázia
Környezetünk
Ökoházak, energiatudatos háztartási szokások
A lakóhely és környéke fejlődésének
problémái
Urbanizációs problémák

Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és gyakorlat: család
és háztartás.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Hittan: bűncselekmények a
Bibliában; a bűnösök ítéletei
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.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a tudás
fogalmának átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó tanulás.

Az iskola
Külföldi tanulási lehetőségek
Oktatási rendszerünk fejlődése
Oktatási rendszer a célnyelvi kultúrákban
Tanulói jogok

Informatika: digitális tudásbázisok,
könyvtári információs rendszerek.
Technika, életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció és munka.

A munka világa
Divatszakmák és hiányszakmák
Munkahelyi függőségi viszonyok
Foglalkoztatás
Életmód
A kulturált étkezés feltételei, fontossága
A vegetarianizmus problémái
Nemzeti és nemzetközi konyhaművészet

.
Technika, életvitel és gyakorlat: testi
és lelki egészség, balesetek
megelőzése, egészséges ételek.
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Biológia-egészségtan: testrészek,
egészséges életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés, elsősegély.

Alkoholizmus
Stressz és lelki betegések

Testnevelés és sport: a rendszeres
testedzés szerepe, relaxáció.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai
Minőségi szórakoztató ipar
Vandalizmus a sporteseményeken
Sportteljesítmények – Doppingszerek

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

Utazás, turizmus
Az idegenforgalom jelentősége
Ökoturizmus

Földrajz: a kulturális élet földrajzi
alapjai, nyelvek és vallások, egyes
meghatározó jellegű országok
Tudomány és technika
Robotok tervezése
Génmódosítás
A tudományos és technikai fejlődés erkölcsi kérdései

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; fizika:
tudománytörténeti jelentőségű
felfedezések, találmányok.
Informatika: számítógépen keresztül
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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.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;

Gazdaság és pénzügyek
Hazánk főbb gazdasági mutatói
Hitelek és az eladósodás kérdése
A pénz világa

Földrajz: gazdasági mutatók
Összesen:
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A tantárgyi értékelés formái, szempontjai
Az értékelés a tanulási folyamat alapvető része. Segít a tanulóknak felismerni a tanult
nyelvben az előrehaladásukat, mennyit értek el és milyen területeket kell tovább gyakorolni.
A tanulók hozzáállása a saját tanulási tapasztalataikhoz pozitívan befolyásolható, amint ők
maguk is részt vesznek az egész folyamatban. Az értékelés a tanárok számára is lehetővé teszi
a tanítási gyakorlat és a használt anyagtípusok érvényességének visszatükrözését.
A tanév során ügyelünk az írásbeli, és a szóbeli számonkérések arányára. Törekszünk arra,
hogy rendszeresen legyen szóbeli, számonkérés is, mert ez egyúttal fejleszti a tanulók
beszédkészségét, aktiválja a szókincsüket, s módot ad a szóbeli megnyilatkozás különböző
formáinak gyakorlására.
A számonkérés gyakorisága
A számonkérés gyakorisága összhangban van a heti óraszámmal, ezért havonta legalább egy
alkalommal kerüljön rá sor.
A folyamatot három részre osztjuk bemeneti értékelés, felmérés a tanév elején, a fejlődés
értékelése, amit napról napra végeznek, és az összesítő értékelés, egy-egy tematikai egység
befejezésekor.
Bemeneti értékelés
Ez diagnosztikus értékelés főleg a tanulóknak az előző évi eredményeire épül. A tanár
felbecsülheti a tanuló szintjét, felmérheti az elvégzett munkát, az erősségeket/gyengeségeket
stb.
A fejlődés értékelése
Bármilyen, a tanuló által elvégzett feladat használható az ilyen típusú, fejlesztő értékeléshez.
Összesítő értékelés
Az összesítő értékelés a tanulók a tematikai egység tanulása során elvégzett munkáját
részvételét és a hozzáállását veszi figyelembe.
Az értékelés szempontrendszere két fő részre bontható:
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Kognitív elemek: az adott évfolyamon a kerettantervben megfogalmazott fogalomkörök és
kommunikációs eszközök ismerete.
Készségek, jártasságok: probléma-megoldási készségek, kritikus gondolkodás képessége;
képi információ verbalizálása; szociális viszonyulások, magatartásformák ismerete;
különböző munkaformákban (frontális, páros, csoportos, egyéni) való tanulás képessége);
metakognitív stratégiák ismerete, alkalmazása; önálló tanulás képessége; modell alapján az
adott ismeret perszonalizációja; motiváció.
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire valamennyi érintett (11-12.) évfolyam
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 formái:
 szóbeli: párbeszédek, szituációs gyakorlatok, képek verbalizálása, memoriterek,
témakörök szókincse, hallott és beszélt szövegértés ellenőrzése
 írásbeli, mely főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; nyelvhelyességet,
nyelvhasználatot mérő rövid terjedelmű feladatok, egy-egy témakör lezárásaként
témazáró dolgozat, projektmunka, poszterek, írásbeli műfajok (levél, e-mail,
képeslap, blog, cikk, interjú stb.), olvasott és írott szövegértés ellenőrzése.
Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások alapelvei:
 a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek
(feladattípusok, terjedelem),
 tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét,
 az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen,
 az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli
beszámoltatások rovására. Különösen ügyelni kell erre az idegen nyelv esetében,
amelynél a tantárgy jellege megköveteli, hogy a kommunikatív készségeket és
képességeket a tanuló megmutassák;
 legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi év végi felméréseknél, méréseknél
valamint a témazáró dolgozatoknál bejelentettek,
 a dysgraphiás gyerekek kapjanak szóbeli lehetőséget a beszámolásra, illetve az ő
írásbeli munkájukat egyénileg értékeljük (a Nevelési Tanácsadó által vizsgált
esetekben),
 a feladatok legyenek változatosak, gondolkodtatóak, egyértelműek, érdeklődést
felkeltők,
 a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket
kérjék számon,
 tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes beszéd tanítása, a kifejezőkészség, az
előadói készség fejlesztése.
Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások célja:
 adjanak hiteles, átfogó képet a tanulók ismereteiről, jártasságaik és készségeik
kialakulásának mértékéről; tegyék lehetővé ezek szaktanári értékelését,
 igazolják vissza a tanulót érintő pedagógiai folyamat eredményét vagy
eredménytelenségét; alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat.
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Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások rendje
 A tananyag feldolgozásában a kiemelten
ellenőrzésekor
 egy-egy témakör összefoglalása után
 félévi vagy év végi ütemezéssel
 Projekt, témahét esetében projektzáráskor

fontos

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái
 egyéni
 csoportos
 iskolai munkán alapuló/ otthoni munkán alapuló
Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások módszerei:
 igaz-hamis állítás
 hibás állítások javítása
 TOTÓ
 szöveg kiegészítése
 szógyűjtés
 feleletválasztás
 mondat-kiegészítés
 tollbamondás
 vázlatírás
 fogalmazás
 levélírás
 e-mail írása
 szódolgozat
 témazáró dolgozat
 teszt
 rövid, egy-egy anyagrészt átfogó tudáspróba
 röpdolgozat
 feladatlap
 felelet
 képleírás
 kiselőadás, esszé
 gyűjtőmunka (projekt, témahét)
 szómagyarázat készítése
 tömörítés
 élménybeszámoló
 projekt készítése
 társasjáték készítése egy adott témakörön belül
 prezentáció (szakköri munka, projekt, témahét)
 kisfilm (szakköri munka, projekt, témahét)
 fotó (szakköri munka, projekt, témahét)
 tudományos dolgozatok (kutatómunkán alapuló verseny)



önértékelés
tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában)
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részek

elsajátításának




minősítő-szelektáló (szummatív)
összegző-lezáró értékelés (osztályzás).

A beszámoltatások tanulmányi értékelésben betöltött szerepe:
 A rendszeres értékelés elengedhetetlen, ugyanis tanár és a diák számára egyaránt
visszajelzés a végzett munkáról.
 Megalapozza a szöveges vagy az érdemjeggyel történő értékelést, kijelöli a
további fejlesztési irányokat.
A követelményrendszerünk alapelvei
Iskolánk nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert állít fel a
diákok számára. Az ezeknek való megfelelés, vagy meg nem felelés alapelveit foglaljuk össze
az alábbiakban.
 Csak az iskola helyi tantervében elfogadott tananyagot lehet megkövetelni.
 A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori
sajátosságokat.
 Figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait -, és a tanuláshoz
való hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót.
 A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének
kialakítása.
 A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak egyértelműek és
teljesíthetőek. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a
tanuló érezze a következetességet, és a kiszámíthatóságot.
 A követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és
teremtettségének tisztelete.
Tankönyv kiválasztása:
A helyi tantervhez javasolt tananyagok az

New Plus Upper-Intermediate
New Plus FCE
Grammar and Vocabulary Practice B2
Practice tests for the Revised FCE
Use of English B2 for all exams
Upper Intermediate Solutions
A kiválasztás szempontjai:
1. témakörei (fő-és altémakörök) és azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti
fejlesztési céljai és feladatai, tartalma és szövegfajtái, szövegforrásai;
kommunikációs eszközei; fogalomkörei és értékelési rendszere-módjai teljes
mértékben megegyeznek az érvényben lévő NAT és KERETTANTERVEK
előírásaival
2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak
3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak
4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia
komponenseit
5. az integrált készségfejlesztés során minden kiadványunkban hangsúlyos a kultúra és
civilizáció, mint ötödik készség, valamint a tantárgyköziség

238

6. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia
fejlesztésére is különös tekintettel a digitális kompetenciára
7. tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot
8. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat,
feladatokat
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