
 

 

AZ ANGOL MINT CÉLNYELV A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSBEN 
 

A célnyelv oktatásának alapvető célja – a KER-rel összhangban – a tanulók célnyelvi 
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 
minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is elengedhetetlenek.  

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 a célnyelv segítségével kommunikatív 
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 
nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a 
kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a motivációt. Mivel 
a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi 
szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális 
területe, ahol a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyidejűleg történik. Ez a 
komplex képzési forma az átlagnál nagyobb terhet ró a tanulókra, ezért csak azoknak a 
tanulóknak javasolt, akik tudják vállalni az ezzel járó extra terhelést.  

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással 
kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb 
szintű elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a 
folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így 
magabiztosabban vesznek részt a szóbeli és az írásbeli kommunikációban.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatást is a valós kommunikációs helyzeteken alapuló 
nyelvtanulás jellemzi. A tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, 
ugyanakkor kihívást jelentő, érdekes tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvvel minden 
esetben valamilyen kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak. A középiskolai 
nyelvoktatásban a tanár és a tanuló támaszkodhat az általános iskolában elsajátított 
nyelvtanulási készségekre és stratégiákra, amelyeket közösen fejlesztenek tovább. 

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 megalkotja mondandóját. 

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 az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági formák, rituálék 
és a helyzetnek megfelelő hangnem használata is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók 
több közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven sajátítanak el, és az általános képzésben 
részesülő tanulóknál lényegesen több autentikus hangzó és írott szöveget dolgoznak fel. A 
tanulók az intenzíven fejlődő nyelvtudásuknak köszönhetően egyre összetettebb tartalmú és 



 

 

magasabb nyelvi szintű autentikus anyagokat ismernek meg, ami a célnyelv használatát 
élményszerűvé teszi. 

A két tanítási nyelvű oktatásban az anyanyelvi lektornak nagy szerepe van a mindennapi 
szóhasználat, a kommunikációs készség kialakításában, fejlesztésében. Munkája révén a 
tanulók nyelvhasználata természetessé válik, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélő 
megértésében és a kizárólag célnyelvi kommunikációban. Az anyanyelvi lektor másik feladata 
a kultúraközvetítés és az interkulturális kompetencia fejlesztése. Közreműködésével autentikus 
szituációk alakulnak ki az osztályteremben, a tanulók kommunikációja gördülékenyebbé válik, 
és folyamatosan érzékelik nyelvi fejlődésüket. 

A célnyelvű 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, valamint a kultúrák 
közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 
kiemelt szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás esetében az integráció lehetőségét növeli, hogy 
a tanulók néhány közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven dolgoznak fel. Ezáltal 
nyilvánvalóvá válik számukra a nyelvórán kívüli nyelvhasználat és nyelvtudás fontossága. 
Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása során építsenek meglévő ismereteikre, 
személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros 
kölcsönhatásban van egymással, és számos területen alkalmazható.  

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 nem két tanítási nyelvű képzésben résztvevők számára a NAT minden képzési szakaszra 
meghatározza a minden tanuló számára kötelező minimumszinteket, emellett kitér az emelt 
szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott követelményekre is. A két tanítási 
nyelvű iskolák követelményeit az „Irányelvek” szabályozza. 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban és az 
„Irányelvekben” azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A 
nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

A célnyelvi 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 a tanulók 
életkori sajátosságaival összhangban kerültek be a kerettantervbe. 

A NAT és az Irányelvek általános nevelési és fejlesztési célkitűzése a középiskolai 
tanulmányok befejezésének idejére a KER szerinti C1 nyelvi szint, az egyes képzési 
szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek pedig a következők.1 
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1 A nem két tanítási nyelvű képzés követelményszintjeit tájékoztatásul tartalmazza ez a kerettanterv. 



 

 

nyelv 
(általános 

képzés 
esetén) 

- nem 
megadható 

4 
Második 
idegen 
nyelv 

 

– – – – A1 A2 

  * Az elvárt minimális követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják az, hogy a tanulók legalább 
ötven százaléka a tizedik évfolyamon érje el a KER szerinti B2 szintet. 
** Az elvárt minimális kimeneteli követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják az, hogy a tanulók 
legalább kilencven százaléka érje el a KER szerinti B2 szintet,– de a kerettanterv általános nevelési-fejlesztési 
célja a középiskolai képzés végére a KER szerinti C1 szint. 
 

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás a 9–12. évfolyamon zajlik. Iskolánkban a négy 
évfolyamos képzést megelőzi egy előkészítő évfolyam, ahol a tanulók A2- - A2 szintről indulva 
B1+ szintre érnek el, ami lehetővé teszi majd számukra, hogy célnyelven tanulják az iskola 
helyi tantervében meghatározott közismereti vagy szakmai tantárgyakat.  

A kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskola fejlesztési céljainak és követelményeinek 
eléréshez a nyelvi előkészítő évfolyamon évi 648 (heti 18) órát, a 9–10. évfolyamon heti 6, 11–
12. évfolyamon heti 5 célnyelvi órát biztosít.  

Iskolánkban az óraszámok a következőképpen alakulnak: 
 

 H I J K L M 

1 
 Előkészítő 

évfolyam 
(9/Kny)  

9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

2 Célnyelv 666 216 216 180 160 

 
 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM 
 

Az előkészítő szakaszban nagyon intenzíven foglalkoznak a tanulók a célnyelvvel. Ez nyújt 
lehetőséget az célnyelvi, valamint az általános nyelvtanulási készségek és stratégiák gyors és 
hatékony továbbfejlesztésére.  

 A két tanítási nyelvű középiskolába különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók 
az előkészítő évfolyam végére eljutnak egy erős, a B1+ / B2 szintre, sőt ideális esetben meg is 
haladhatják azt, hogy ugyanolyan eredményesek lehessenek a célnyelven tanult tantárgyak 
elsajátításában, mintha anyanyelvükön tanulnák azokat.  

A célnyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a 
NAT-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A különböző célok és tartalmak célnyelvi 
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 feldolgozásán keresztül valósulnak meg.  

A szakmai tárgyak tanulását előkészítendő a célnyelv tanításának részét képei az ún. 
„general science” szaknyelvi előkészítő tantárgy, amely a matematika és a 
természettudományos tárgyak (földrajz, biológia, kémia) szaknyelvi alapfogalmaival ismerteti 
meg a tanulókat angol nyelven. A tantárgy fejlesztési céljait és követelményeit külön fejezetben 
tárgyaljuk. 



 

 

Az előkészítő szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok (az önkeresés, az 
önkritikusság, a kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie kell a nyelvi 
kreativitás, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás 
sikerét meghatározzák a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek. A motiváció 
fenntartása ebben a szakaszban különösen fontos, hiszen a tanulók az átlagnál sokkal több 
célnyelvi órán vesznek részt, ezért különös jelentősége van a változatos interakciós formáknak, 
a személyre szabott differenciált fejlesztésnek, a nyelvi órák elfogadó légkörének, a pozitív 
visszajelzéseknek, a konstruktív támogatásnak, valamint a tanulók számára is átlátható 
értékelésnek. 

 
Fejlesztési célok és az elvárt minimumszint az egyes készségekre lebontva 

 
Mivel iskolánkba a tanulók többsége úgy érkezik, hogy A1-A2 szinten rendelkezik 

angol nyelvtudással, ezért az előkészítő évben erről a szintről juttatjuk el a tanulókat a B1-B2 
szintre.  

Az alábbi táblázatok csak összefoglaló jelleggel tartalmazzák az előzetes tudást 
(bemeneti szint), a tematikai egység nevelési és fejlesztési céljait és az év végén elvárt 
minimumszintet. Az egyes szintekre vonatkozó részletes leírást - a fejlesztés tartalmát- a helyi 
tanterv élő idegen nyelvekre vonatkozó fejezetének bevezetője tartalmazza. 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1-A2 szint, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 
fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2- szint, azaz a köznapi és tanulmányi életben elhangzó nem túl 
hosszú beszédek megértése, ha normális beszédtempóban akcentus 
nélkül beszélnek. 
Konkrét témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet, 
illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 
Érvelés követése, amennyiben a téma ismerős, és a beszéd menete 
jól követhető. 
Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás követése. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1-A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, 
begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál az iskolával, otthonnal 
és szabadidővel kapcsolatos témákról. 
Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel és válaszol meg. 
Részt vesz rövid beszélgetésekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2- szint, azaz folyékony, viszonylag helyes nyelvhasználat 
általános és tanulmányokkal kapcsolatos témákban.  
Gondolatok, vélemény és egyszerű érvek, valamint az érzelmek 
kifejezése. 



 

 

Vélemények ütköztetése a mindennapi és a tanulás során előforduló 
helyzetekben.  
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 
regiszterhasználatban. 
Kommunikáció kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és 
verbális segédanyagok alapján. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1 – A2 szint, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a 
családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, 
iskolájáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2- szint, azaz világos, leírás és bemutatás, előadás tartása az 
érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témákban.  
A fontos gondolatok kiemelése, és a mondanivaló alátámasztása 
példákkal. 
Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 
valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 
Önálló megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) 
vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1-A2 szint, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, 
útleírások fő gondolatait. 
Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek 
illetve a szövegfajták sajátosságainak ismerete segítenek a szöveg 
megértésében;  
megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat 
egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2- szint, azaz az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegek 
elolvasása és megértése. 
Viszonylag hosszabb és összetettebb szövegek gyors átolvasása, a 
lényeg megtalálása. 
Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a 
különböző szövegeknek és céloknak megfelelően. 
Hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, nézőpontjának 
megértése. 

 
Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1- A2 szint, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan 
témákról, amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, 
eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; 
ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 
mondatsorokban írásban kifejezi; 
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 
szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról. 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Összefüggő szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 
kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 
vélemény kifejtése elvont témákról is. 
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 
feljegyzése. 
Az adott műfaj hagyományainak követése. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 

előkészítő év végén 

B2- szintű nyelvtudás 
A tanuló képes megérteni a konkrét általános témájú, köznapi vagy 
tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 
Részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg 
tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos interakciót 
tud folytatni anyanyelvű beszélővel, ha a beszélgetés normál 
beszédtempóban zajlik. 
Világos, leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témákban. Ki tudja 
fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját. 
Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és 
beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy 
hozzáállást képviselnek.  
Több műfajban is képes szöveget alkotni érdeklődési körének 
megfelelő általános témákban, és ki tudja fejteni a véleményét egy 
aktuális témáról. 

 
9. ÉVFOLYAM 

 
A két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelvből a középiskola 10. évfolyamának végére a 

tanulóknak el kell jutniuk a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es szintjére. Ez biztosítja, 
hogy olyan fejlődés valósuljon meg az általános iskolai vagy a nyelvi előkészítő év tanulmányai 
után eltelt két évben, amely lehetőséget ad a szaktárgyak növekvő nyelvi és tartalmi 
követelményeinek teljesítésére. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a további két 
évben minden tanuló eljusson a két tanítási nyelvű középiskolai tanulmányok végére várható 
C1 szintre. 

A tanulókat komplex motiváló tényezők segítik az előrehaladásban; a nyelvórákon is 
foglalkoznak a szaktárgyak terminológiájával, míg a kommunikációs és információs 
technológiák ésszerű és kritikus alkalmazása a differenciált, személyre szabott tanulás 
lehetőségét biztosítja. 

A célnyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontosak a korosztályi sajátosságok 
(önkeresés, önkritikusság, a kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie kell 
a nyelvi kreativitás, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A 
nyelvoktatás sikerét meghatározzák a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a 
változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a 
konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. 
 

Fejlesztési célok és az elvárt minimumszint az egyes készségekre lebontva 
 

Az alábbi táblázatok csak összefoglaló jelleggel tartalmazzák az előzetes tudást 
(bemeneti szint), a tematikai egység nevelési és fejlesztési céljait és az év végén elvárt 
minimumszintet. Az egyes szintekre vonatkozó részletes leírást - a fejlesztés tartalmát- a helyi 
tanterv élő idegen nyelvekre vonatkozó fejezetének bevezetője tartalmazza. 



 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2- szint,, azaz a tanuló már követni tud beszélgetéseket és megért 
lényeges információkat, érveket, 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 tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

B2 szint, azaz 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.  

 
 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B2- szint, azaz a tanuló elboldogul akár váratlan helyzetekben is, 
amelyek a mindennapi életben vagy utazás során adódnak. 
Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy 
érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról 
folytatott társalgásban, információkat, véleményt cserél, kifejezi 
érzelmeit és reagál mások érzelmeire. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2 szint, azaz folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános 
és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 
Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 
fokozatainak pontos kifejezése. 
Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 
vitahelyzetekben. 
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 
regiszterhasználatban. 
Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 
kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 
kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 
segédanyagok alapján. 

 
Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B2- szint, azaz a tanuló összefüggő leírást tud adni élményeiről, 
álmairól, reményeiről, céljairól, fontos gondolatokat ki tud emelni 
és röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 
El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt 
tud nyilvánítani ezekről. 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2 szint, azaz 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 milyen eszközökkel mondjon, 
valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 
Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 
Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 
témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 
megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és 
verbális segédanyagok alapján. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B2- szint, azaz a tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó 
viszonylag hosszabb szövegek megértésére. 
Hosszabb szövegekben megérti az író álláspontjának, nézőpontjának 
kifejtését. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2 szint, azaz az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegek elolvasása 
és megértése. 
Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges 
részletek megtalálása. 
Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 
szövegeknek és céloknak megfelelően. 
Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 
nézőpontjának megértése. 
Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános 
és részinformációinak megértése. 

 
Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B2- szint, azaz a tanuló képes összefüggő folyamatos szöveget alkotni 
ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 
Részletesen be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 
Véleményét írásban ki tudja fejteni, meg tudja indokolni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2 szint, azaz világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és 
tanulmányokkal kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 
Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 
feljegyzése. 
Az adott műfaj hagyományainak követése. 
Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában 
és az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

B2 szintű nyelvtudás. 
A tanuló képes megérteni a konkrét általános témájú, köznapi vagy 
tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 
Részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg 
tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos interakciót 



 

 

tud folytatni anyanyelvű beszélővel, ha a beszélgetés normál 
beszédtempóban zajlik. 
Világos, leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témákban. Ki tudja 
fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját. 
Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 
amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek.  
Több műfajban is képes szöveget alkotni érdeklődési körének 
megfelelő általános témákban, és ki tudja fejteni a véleményét egy 
aktuális témáról. 

 
 

10. ÉVFOLYAM  
 

A 10. évfolyamon a kilencedik osztály végére megszerzett B2 szint további megszilárdítása a 
cél. Ekkorra a tanulók biztos jártasságot szereztek a nyelvben ahhoz szaktárgyaik tanulásában 
ne jelentsen gondot az idegen nyelvű szövegek megértése, feldolgozása és illetve az angol 
nyelvű feleletek, megszólalások. Megerőltetés nélkül vesznek részt az angol nyelvű 
kommunikációban. 

 
Fejlesztési célok és az elvárt minimumszint az egyes készségekre lebontva 

 
Az alábbi táblázatok csak összefoglaló jelleggel tartalmazzák az előzetes tudást (bemeneti 
szint), a tematikai egység nevelési és fejlesztési céljait és az év végén elvárt minimumszintet. 
Az egyes szintekre vonatkozó részletes leírást - a fejlesztés tartalmát- a helyi tanterv élő 
idegen nyelvekre vonatkozó fejezetének bevezetője tartalmazza 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2 szint, azaz a tanuló már megérti a hosszabb beszédeket, vagy 
előadásokat, az ezekbe foglalt érvelést, amennyiben ismert témáról 
szólnak; 
Megérti a legtöbb televíziós hírműsort és az aktuális eseményekről 
szóló adásokat, valamint a legtöbb standard nyelven beszélő filmet. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2+ szint, azaz a tanuló legyen képes hosszú köznyelvi beszédeket 
megérteni, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül 
beszélnek; 
olyan konkrét és elvont témájú üzeneteket megérteni, amelyek a 
mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak; 
követni részletes, összetett érvelést ismerős téma esetén; 
könnyeden követni az anyanyelvű beszélők közötti társalgást; 
megérteni az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott 
szövegek általános és részinformációit. 

 
Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B2 szint, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is természetes, könnyed 
és spontán kapcsolatteremtésre képes; 
aktívan részt tud venni az ismert témájú társalgásban; 
véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját meg tudja védeni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2+ szint, azaz a tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén 
követni a mások között zajló összetett interakciót, és hozzászólni ahhoz 
általános és a tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében; 



 

 

adja elő álláspontját, támassza alá érvekkel, válaszoljon meg kérdéseket 
és reagáljon ellenérvelésekre; 
alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök viszonylag széles körét; 
az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 
kommunikációs helyzetekben legyen képes zökkenőmentes 
kommunikáció 
kezdeményezésére, fenntartására és lezárására vizuális és verbális 
segédanyagok alapján. 

 
Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B2 szint, azaz a tanuló világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát 
számos témában; 
ki tudja fejteni véleményét valamilyen aktuális témáról úgy, hogy 
részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és 
hátrányokat; 
mondanivalója létrehozásakor megtervezi, hogy mit és milyen 
eszközökkel mondjon; 
összefüggő beszéd megvalósításakor képes eltérni az előre elkészített 
szövegektől. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2+ szint, azaz a tanuló legyen képes folyékonyan kifejezni magát; 
adjon részletes leírást és bemutatást érdeklődési köréhez vagy 
tanulmányaihoz kapcsolódó témákról, fejtse ki az egyes alpontokat és 
zárja le megfelelően a beszédét; 
az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 
kommunikációs helyzetekben legyen képes önálló beszéd létrehozására, 
önálló témakifejtésre. 

 
Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2 szint, azaz a tanuló már képes elolvasni azokat a cikkeket és 
jelentéseket, amelyek aktuális, jelenkori problémákkal foglalkoznak, és 
szerzőjük álláspontját vagy véleményét fejtik ki; 
megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2+ szint, azaz a tanuló legyen képes megérteni az érdeklődési 
köréhez illetve tanulmányaihoz kapcsolódó hosszú és összetett 
szövegek lényegét és fontos információit; 
határozza meg gyorsan az ilyen szöveg tartalmát és fontosságát, találja 
meg a lényeges részleteket; 
ismerje fel az attitűdöket és érzéseket; 
legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek 
általános vagy részinformációinak megértésére. 

 
Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B2 szint, azaz a tanuló tud világos és részletes szövegeket írni az 
érdeklődési körének megfelelő számos témáról; 
tud tájékoztató és érvelő szöveget írni; 
rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tanúsít az eseményeknek 
vagy élményeknek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

B2+ szint, azaz a tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesztett 
szövegeket írni az érdeklődési körrel és a tanulmányokkal kapcsolatos 
témákról; 



 

 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és fejezze be a 
szöveget a megfelelő módon; 
kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivatalos stílus jegyeit; 
fejezze ki magát világosan és pontosan; 
legyen képes az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására 
és az értékelési kritériumok alkalmazására. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. év 

végén 

B2+ szintű nyelvtudás. 
A tanuló képes megérteni összetett, konkrét vagy elvont témájú, 
köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések 
gondolatmenetét. 
Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 
meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és 
természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű 
beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  
Világos, részletes leírást ad általános és az érdeklődésével kapcsolatos 
témák széles köréről. Érvekkel alátámasztva 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. 

 
 

11. ÉVFOLYAM 
 

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

A két tanítási nyelvű oktatásban célnyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a 
tanulóknak el kell jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. Bár ez a kimeneti szint egy 
teljes szinttel az emelt szintű érettségi B2 szintje és két szinttel a középszintű érettségi B1-es 
szintje felett van, a sikeres vizsga érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók 
megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő 
stratégiákat; megismerjék a feladattípusokat és az érettségi során használt értékelési 
szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során. 

A tanulók motivációját növeli, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvórai munka 
segíti a szaktárgyi tartalmak elsajátítását. Továbbra is fontos motiváló tényező a 
kommunikációs és információs technológiák használata, amely tovább segíti az egyéni 
érdeklődés kielégítését.  



 

 

Fejlesztési célok és az elvárt minimumszint az egyes készségekre lebontva 
 

Az alábbi táblázatok csak összefoglaló jelleggel tartalmazzák az előzetes tudást (bemeneti 
szint), a tematikai egység nevelési és fejlesztési céljait és az év végén elvárt minimumszintet. 
Az egyes szintekre vonatkozó részletes leírást - a fejlesztés tartalmát- a helyi tanterv élő idegen 
nyelvekre vonatkozó fejezetének bevezetője tartalmazza. 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2+ szint, azaz a tanuló már megérti a hosszabb beszédeket, vagy 
előadásokat, az ezekbe foglalt érvelést és akár elvont tartalmakat is, 
amennyiben ismert témáról szólnak; 
Megérti a legtöbb televíziós hírműsort és az aktuális eseményekről 
szóló adásokat, valamint a legtöbb standard nyelven beszélő filmet. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

C1- szint, azaz a tanuló legyen képes összetett, hosszú szöveget is 
megérteni; 
megbeszélés és vita során legyen képes követni a mások között 
folyó interakciót; 
értsen meg műszaki információkat; 

 
 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B2+ szint, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is természetes, 
könnyed és spontán kapcsolatteremtésre képes; 
aktívan részt tud venni az ismert témájú társalgásban;  
véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját meg tudja védeni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

C1- szint, azaz a tanuló legyen képes követni a mások között zajló 
interakciót, és hozzászólni ismeretlen témákhoz is;  
fejezze ki magát többnyire folyékonyan, nagyobb erőfeszítés 
nélkül; 
mondja el érveit, válaszoljon kérdésekre és reagáljon mások 
érveire; 
alkalmazzon szövegszervező nyelvi eszközöket; 
használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket; 
legyen képes kommunikációra vizuális és verbális segédanyagok 
alapján. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B2+ szint, azaz a tanuló világosan és kellő részletességgel fejezi ki 
magát számos témában; 
érvekkel alátámasztva ki tudja fejteni véleményét valamilyen 
aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 
lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat; 
mondanivalóját megtervezi, de képes azt a közönségének 
megfelelően átigazítani. 



 

 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

C1- szint, azaz a tanuló legyen képes szinte erőfeszítés nélkül, 
folyamatosan kifejezni magát; 
adjon leírást összetett témákról, fejtse ki az egyes alpontokat és 
zárja le megfelelően a beszédét; 
beszéd közben próbálja meg elkerülni a felmerülő problémát, és 
átfogalmazni mondanivalóját; 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2+ szint, azaz a tanuló már képes elolvasni azokat a cikkeket és 
jelentéseket, amelyek aktuális, jelenkori problémákkal 
foglalkoznak, és szerzőjük álláspontját vagy véleményét fejtik ki; 
megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

C1- szint, azaz a tanuló legyen képes megérteni hosszú és összetett 
szövegek széles körét; 
határozza meg szövegek tartalmát és fontosságát, találja meg a 
lényeges részleteket; 
értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket és 
érzéseket; 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B2+ szint, azaz a tanuló több műfajban tud világos és részletes 
szövegeket írni az érdeklődési körének megfelelő számos témáról; 
tud tájékoztató és érvelő szöveget írni; 
rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tanúsít az 
eseményeknek vagy élményeknek. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

C1- szint, azaz a tanuló legyen képes jól szerkesztett szövegeket 
írni a lényeges kérdéseket hangsúlyozva; 
hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és fejezze be 
a szöveget a megfelelő módon; 
írjon a műfajnak és az olvasónak megfelelő stílusban; 
fejezze ki magát világosan, kommunikáljon a címzettel 
hatékonyan. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 

végén 

C1- nyelvi szint  
A tanuló megért hosszabb beszédeket különböző típusú szövegek 
széles körében. A rejtett jelentéstartalmak egy részét is érzékeli. 
A tanuló folyékonyan fejezi ki magát, anélkül hogy feltűnően 
gyakran keresgélné a szavakat. Társasági célokra rugalmasan és 
hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan megfogalmazza 
gondolatait és véleményét. 
Összetett témákat világosan mutat be, a szempontokat kifejti és a 
végén mondandóját lekerekíti. 



 

 

A tanuló megért hosszú, tényszerű és irodalmi szövegeket, és 
észleli a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a 
műszaki leírásokat. 
A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett szöveget alkot, 
kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket használ. Levelet, esszét 
vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat kiemeli. 
Megválasztja az olvasónak megfelelő stílust. 

 
 

12. ÉVFOLYAM 
 

A két tanítási nyelvű oktatásban célnyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a 
tanulóknak el kell jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. Bár ez a kimeneti szint egy 
teljes szinttel az emelt szintű érettségi B2 szintje felett van, a sikeres vizsga érdekében 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 
követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék a 
feladattípusokat és az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják 
azokat önértékelésük során. 

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

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
C1-, azaz a tanuló megérti a hosszú, összetett szövegeket, akár 
kapcsolódnak szakterületéhez, akár nem; 
Megérti a legtöbb televíziós hírműsort és játékfilmet.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű, és rejtett 
jelentéstartalommal is rendelkező hosszú szöveget is megérteni; 
megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között folyó 
összetett interakciót, és érzékelje a sugallt attitűdöket és a beszélők 
közötti kapcsolatot; 
szűrje ki a beszéd apróbb részleteit, értsen meg összetett műszaki 
információkat; 
értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek 
általános vagy részinformációit. 

 
 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

C1-, azaz folyékony, természetes és hatékony módon tudja 
kifejezni magát; 
 
Világosan be tud mutatni összetett témákat, mondanivalóját 
megfelelően be tudja fejezni. 



 

 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén követni a 
mások között zajló összetett interakciót, és hozzászólni még elvont, 
összetett és ismeretlen témákhoz is;  
fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, majdnem 
erőfeszítés nélkül; 
adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket és reagáljon 
ellenérvelésekre; 
alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles körét; 
használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket; 
az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 
kommunikációs helyzetekben legyen képes zökkenőmentes 
kommunikáció kezdeményezésére, fenntartására és lezárására 
vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

C1-, azaz a tanuló világosan és részletesen fejezi ki magát összetett 
témákban; 
beszédében az egyes alpontokat egymással összekapcsolja, a 
szempontokat külön kifejti, a mondandóját lekerekíti.  
szinte erőfeszítés nélkül beszél és reagál a közbeszólásokra. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes módon, majdnem 
erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 
adjon részletes leírást és bemutatást összetett témákról, fejtse ki az 
egyes alpontokat és zárja le megfelelően a beszédét; 
a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül kerülje ki a 
felmerülő problémát, és fogalmazza át mondanivalóját; 
az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 
kommunikációs helyzetekben legyen képes önálló beszéd 
létrehozására, önálló témakifejtésre. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

C1-, azaz a tanuló már képes elolvasni szakcikkeket és műszaki 
leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak a szakterületéhez.; 
megérti a tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli 
különbségeket.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A tanuló legyen képes minden részletükben megérteni hosszú és 
összetett szövegek széles körét; 
határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát és fontosságát, 
találja meg a lényeges részleteket; 
értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket és 
érzéseket; 
legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek 
általános vagy részinformációinak megértésére. 

 
 



 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

C1-, azaz a tanuló ki tudja fejteni véleményét világos, jól 
szerkesztett szövegben; 
Tud levelet, esszét vagy beszámolót írni; 
Fontos szempontokat ki tud emelni, a megfelelő stílust ki tudja 
választani.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesztett szövegeket 
írni összetett témákról a lényeges kérdéseket hangsúlyozva; 
hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és fejezze be 
a szöveget a megfelelő módon; 
kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivatalos stílus 
jegyeit, írjon természetesen, a műfajnak és az olvasónak megfelelő 
stílusban; 
fejezze ki magát világosan és pontosan, kommunikáljon a címzettel 
rugalmasan és hatékonyan. 
legyen képes az érettségi íráskészséget mérő feladatainak 
megoldására és az értékelési kritériumok alkalmazására. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 

végén 

C1 nyelvi szint 
A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző 
típusú szövegek széles körében akkor is, ha nem világosan 
tagoltak, és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik 
ki.  
A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 
A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, 
anélkül hogy feltűnően gyakran keresgélné a szavakat. Társasági 
és szakmai célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. 
Pontosan megfogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat 
más beszélők gondolataihoz kapcsolja. 
Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az 
egyes alpontokat összekapcsolja, a szempontokat kifejti, és a 
végén mondandóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 
A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi 
szövegeket, és észleli a stílusbeli különbségeket. Megérti a 
szakcikkeket és a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem 
kapcsolódnak az érdeklődési köréhez. 
A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget 
alkot, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési 
mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett 
témákról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos 
szempontokat kiemeli. Megválasztja az olvasónak megfelelő 
stílust. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és 
követelményeinek. 

 



 

 

TÉMAKÖRÖK 
 

  Témakörök Kapcsolódási 
pontok 

1. 
Személyes 

vonatkozások, 
család 

 
(az évfolyamok 
növekedésével a 
nagy témakörön 
belül felsorolt 

témák spirálisan 
visszatérnek, a 

táblázatban csak az 
egyre mélyülő 

tartalmakat vannak 
felsorolva.) 

9.kny A tanuló személye, életrajza, életének 
fontos állomásai, tervei. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: család és 

háztartás. 
Etika: önismeret, 
ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, 
felnőttkor, öregkor, 

családi élet. 

9. 
Családi élet, családi kapcsolatok. A 
családi élet mindennapjai, otthoni 
teendők. 

10. Egyén és család nálunk és a 
célországokban. 

11 A család szerepe az egyén és a 
társadalom életében. 

12. Családi munkamegosztás, szerepek a 
családban, generációk együttélése. 

2. 
Ember és 

társadalom 
 
 

(az évfolyamok 
növekedésével a 
nagy témakörön 
belül felsorolt 

témák spirálisan 
visszatérnek, a 

táblázatban csak az 
egyre mélyülő 

tartalmakat vannak 
felsorolva.) 

 

9.kny. 
Emberek külső és belső jellemzése, 
baráti kör, ünnepek, családi ünnepek, 
öltözködés, divat. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 
Etika: előítélet, 

tolerancia, bizalom, 
együttérzés; 
szegények és 

gazdagok. 
Történelem, 
társadalmi, 

állampolgári és 
gazdasági ismeretek: 
a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 
bevétel, megtakarítás, 
hitel, rezsi, zsebpénz; 

fogyasztói 
társadalom, bűn és 

büntetés. 
Földrajz: 

biotermékek. 

9. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 
kortársakkal, felnőttekkel. Az emberi 
kapcsolatok minősége, fontossága 
(barátság, szerelem). 
Társadalmi szokások nálunk és a 
célországokban. 

10. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, 
házasság. 
Lázadás vagy alkalmazkodás; a 
tizenévesek útkeresése, konfliktusok 
és kezelésük. 
Az öltözködés, mint a társadalmi 
hovatartozás kifejezése. 

11 

Hasonlóságok és különbségek az 
emberek között, tolerancia, pl. 
fogyatékkal élők. 
Előítéletek, társadalmi problémák és 
azok kezelése. 
Nemzeti, vallási ünnepek szerepe, 
fontossága a társadalom életében. 

12. 

Felelősségvállalás másokért, 
rászorulók segítése. 
Felnőtt kapcsolatok minősége, 
fontossága (házasság, szülő-gyermek 
kapcsolat). 
A fogyasztói társadalom, reklámok. 
Törvény és rend. 



 

 

3. 
Környezetünk 

 
 

(az évfolyamok 
növekedésével a 
nagy témakörön 
belül felsorolt 

témák spirálisan 
visszatérnek, a 

táblázatban csak az 
egyre mélyülő 

tartalmakat vannak 
felsorolva.) 

 

9.kny 

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

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 

fenntarthatóság, 
környezettudatosság 

otthon és a 
lakókörnyezetben, 

víz- és energia- 
takarékosság, 

újrahasznosítás. 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári 

ismeretetek: lakóhely 
és környék 

hagyományai, az én 
falum, az én 

városom. 
Biológia-

egészségtan: élőhely, 
életközösség, védett 

természeti érték, 
változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az 
időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, 
egyedisége. 
Földrajz: 

településtípusok; 
globális problémák, 

életminőségek 
különbségei, pl. az 

éhezés és a 
szegénység okai. 

9. 

A városi és a vidéki élet 
összehasonlítása. 
Növények és állatok a 
környezetünkben. 

10. 

Időjárás, éghajlat. 
Környezetvédelem a szűkebb 
környezetünkben: Mit tehetünk 
környezetünkért? 

11 
A lakóhely és környéke fejlődésének 
problémái. 
A természet és az ember harmóniája. 

12. 

A környezetvédelem lehetőségei és 
problémái. 
Időjárás, éghajlat globális hatása, 
globális problémák és megoldásaik. 

 
4. 

Az iskola 
 

(az évfolyamok 
növekedésével a 
nagy témakörön 
belül felsorolt 

témák spirálisan 
visszatérnek, a 

táblázatban csak az 
egyre mélyülő 

tartalmakat vannak 
felsorolva.) 

 

9.kny 

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

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek: a tudás 
fogalmának 

átalakulása, a tanulás 
technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 
Informatika: digitális 

tudásbázisok, 
könyvtári 

információs 
rendszerek. 

9. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 
fontossága.. 

10. 

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

11 Iskolatípusok és iskolarendszer 
Magyarországon és más országokban.  



 

 

12. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli 
eseményei, iskolai hagyományok 
nálunk és a célországokban. 

5. 
A munka világa 

 
(az évfolyamok 
növekedésével a 
nagy témakörön 
belül felsorolt 

témák spirálisan 
visszatérnek, a 

táblázatban csak az 
egyre mélyülő 

tartalmakat vannak 
felsorolva.) 

 

9.kny 
Foglalkozásokhoz szükséges 
eszközök, foglalkozások előnyei, 
hátrányai. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 

pályaorientáció és 
munka. 

Matematika: 
gazdasági és 

pénzügyi nevelés. 

9. Foglalkozások és a szükséges 
kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

10. Diákmunka, nyári munkavállalás, 
munkanélküliség. 

11 

A munkavállalás körülményei, 
lehetőségei itthon és más 
országokban, divatszakmák. 
 

12. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 
munkába állás.  
Önéletrajz, állásinterjú. 

6. 
Életmód 

 
(az évfolyamok 
növekedésével a 
nagy témakörön 
belül felsorolt 

témák spirálisan 
visszatérnek, a 

táblázatban csak az 
egyre mélyülő 

tartalmakat vannak 
felsorolva.) 

 

9.kny 

Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a 
helytelen táplálkozás, a testmozgás 
szerepe az egészség megőrzésében, 
testápolás). 
Étkezési szokások a családban. 
Leggyakoribb betegségek. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: testi és 

lelki egészség, 
balesetek 

megelőzése, 
egészséges ételek. 

Biológia-
egészségtan: 

testrészek, egészséges 
életmód, a 

betegségek ismérvei, 
fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, 
elsősegély. 

Testnevelés és sport: 
a rendszeres testedzés 
hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

9. 
Életünk és a stressz. 
Az étkezési szokások, kedvenc ételek.   
Betegségek, sérülések, baleset. 

10. 

A kulturált étkezés feltételei, 
fontossága. 
Ételspecialitások hazánkban és más 
országokban.  
Sütés-főzés.  
Életmód nálunk és más országokban. 

11 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 
kórházak, alternatív gyógymódok). 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 

12. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, 
internet, drog stb.). 
A gyógyítás alternatív módjai. 
Függőségek, szenvedélybetegségek 
(dohányzás, alkohol, internet, drog 
stb.). 

  



 

 

7. 
Szabadidő, 
művelődés, 
szórakozás 

 
(az évfolyamok 
növekedésével a 
nagy témakörön 
belül felsorolt 

témák spirálisan 
visszatérnek, a 

táblázatban csak az 
egyre mélyülő 

tartalmakat vannak 
felsorolva.) 

 

9.kny 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, 
művelődés. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai 
sport. 

Földrajz: más népek 
kultúrái. 

Magyar nyelv és 
irodalom: rövid 

epikai, lírai, drámai 
művek olvasása, a 

reklám és a popzene 
új szóbeli költészete. 

Informatika: e-
könyvek, 

médiatudatosság. 
Testnevelés és sport: 
táncok, népi játékok, 

a sport és olimpia 
története, 

példaképek szerepe, 
sportágak jellemzői. 
Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, 
popzene. 

Dráma és tánc: a 
szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, 

befogadás, 
értelmezés, 

különböző kultúrák 
mítoszai, mondái. 
Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 
leírása, értelmezése. 

9. 

Tömegkommunikációs eszközök és 
hagyományos művelődési formák. 
(Színház, mozi, koncert, kiállítás, 
rádió, tévé, videó, számítógép, 
internet) 

10. 

A szabadidő jelentősége az ember 
életében.  
Kulturális és sportélet nálunk és más 
országokban. 
A művészetek szerepe a 
mindennapokban. 
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A művészet szerepe a 
mindennapokban és a társadalomban.  
Az infokommunikáció szerepe a 
mindennapokban és a társadalomban. 

12. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes 
sportok. 
A média és az internet szerepe, 
veszélyei, hatásai. 

8. 
Utazás, turizmus 

 
(az évfolyamok 
növekedésével a 
nagy témakörön 
belül felsorolt 

témák spirálisan 
visszatérnek, a 

táblázatban csak az 
egyre mélyülő 

tartalmakat vannak 
felsorolva.) 

 

9.kny 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, 
a tömegközlekedés, a kerékpáros 
közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
 

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. 

 

9. 
Utazási előkészületek, egy utazás 
megtervezése, megszervezése. 
Célnyelvi és más kultúrák. 

10. 
Turisztikai célpontok. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei 
és hátrányai. 
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Az idegenforgalom jelentősége, 
előnyei és hátrányai a tirisztikai 
célpontokra. 
 

12. 

A motorizáció hatása a környezetre 
és a társadalomra. 
Idegenforgalom, mint a gazdaság 
része. 



 

 

9. 
Tudomány és 

technika 
 

(az évfolyamok 
növekedésével a 
nagy témakörön 
belül felsorolt 

témák spirálisan 
visszatérnek, a 

táblázatban csak az 
egyre mélyülő 

tartalmakat vannak 
felsorolva.) 

 

9.kny 
Népszerű tudományok, 
ismeretterjesztés. Tudományos-
fantasztikus történetek. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek; fizika: 
tudománytörténeti 

jelentőségű 
felfedezések, 
találmányok. 
Informatika: 
számítógépen 
keresztül való 

kapcsolattartás, 
információ keresése, 

az informatikai 
eszközöket 

alkalmazó média 
megismerése, az 

elterjedt 
infokommunikációs 
eszközök előnyeinek 

és kockázatainak 
megismerése, a 

netikett alapjainak 
megismerése, 

élőszóval kísért 
bemutatók és 
felhasználható 

eszközeik 

9. 

A technikai eszközök szerepe a 
mindennapi életben. 
A világháló a tanulásban, 
szakmában, szabadidőben. 

10. Az orvostudomány fejlődése 
(klónozás, géntechnika stb.) 
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Rádiótelefon és elektronikus 
levelezés, a média hatása a 
tömegekre, médiaetika. 

12. 
A tudományos és technikai fejlődés 
pozitív és negatív hatása a 
társadalomra, az emberiségre. 

10. 
Gazdaság és 
pénzügyek 

 
(az évfolyamok 
növekedésével a 
nagy témakörön 
belül felsorolt 

témák spirálisan 
visszatérnek, a 

táblázatban csak az 
egyre mélyülő 

tartalmakat vannak 
felsorolva.) 

 

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

Technika, életvitel és 
gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos 
vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 
Matematika: 

alapműveletek, 
grafikonok 

értelmezése. 
Történelem, 
társadalmi, 

állampolgári és 
gazdasági ismeretek: 
a jövedelem szerepe 
a családban, kiadás, 

bevétel, 
megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 

9. Családi gazdálkodás. 
Reklámok, hirdetések. 

10. 
Üzleti világ, fogyasztás. 
Pénzkezelés a célnyelvi 
országokban. 

11 Magyarország pénzügyi és gazdasági 
helyzete. 

12. 
Az Európai Unió tagországai és az 
unió szervezete, Magyarország és az 
EU. 

 
  



 

 

FOGALOMKÖRÖK ÉS AZOK NYELVI KIFEJEZÉSEI 
Az egyes fogalomkörök a nyelvtanulás során körkörösen, spirálszerű fejlődésben újra és újra 
megjelennek. Az alábbi táblázat ennek megfelelően a magasabb szinten belépő új 
fogalomköröket illetve az azokhoz rendelt magasabb nyelvi szintű, árnyaltabb nyelvi 
eszközöket tartalmazza. 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselek-
vés, 
törté-
nés, 
létezés 
kifeje-
zése 

9. 
kny 

Jelenidejűség Present Simple When do you get up? – I don’t 
drink milk. 

Present Continuous Why is she crying? – I’m not 
listening. 

Present Perfect 
Simple 

Have you been to England? 
I haven’t seen this film. 

Present Simple – 
Present Continuous: 
state verbs v. action 
verbs 
Present Simple 
Passive 

He likes music. He is listening to 
music. 
 
 
 
The car is serviced every month. 

Present Perfect 
Passive 

Our  car has just been repaired. 

Present Perfect 
Continuous 

I have been learning French since 
September. 

9. 
kny 

Múltidejűség  
Past Simple 

 
Why didn’t you come yesterday? 
- We missed you. 

Past Simple Passive The picture was painted by 
Leonardo. 

Past Continuous We were watching TV. 
Past Continuous v. 
Simple Past 

They were having lunch when 
we arrived. 

Past Perfect The film had started by the time 
we got there. 

Past habits (used to) I used to swim when I was 
young. 

9.o. Past Perfect 
Continuous  

He had been writing the book for 
ten months. 

10.o. Past habits (would) My mother would read me 
stories. 

11.o. Perfect infinitive and 
gerund 

 

9. 
kny 

Jövőidejűség  
going to 

 
What are you going to do? - I’m 
not going to tell you. 

will  What will you do? – I’ll see. 
going to v. will  
Future simple 
Passive 

The bridge will be finished next 
year. 



 

 

9.o. Future Continuous We will be lying on the beach in 
two days. 

Future Perfect They will have eaten everything 
up by then. 

10.o. Future Perfect 
Passive 

The food will have been eaten up 
by then. 

12.o.  Future in the past He was to do it. They were going 
to get married in the following 
June. 

Birtok-
lás 
kifeje-
zése 

9. 
kny 

 have (got) 
 
 
possessive adj. 
 
 
genitive ’s 
of 

I don’t have / haven't got too many 
books. 
She’s got beautiful clothes. 
my, your, his/her, its, our, their 
room  
Claudia’s mother 
the door of the classroom 
whose? 

possessive pronouns mine, yours,…theirs 
Whose Whose is this car? 
belong to Who does this car belong to? 

Térbeli 
viszo-
nyok 

9. 
kny 

Irányok, 
hely- 
meghatározás 

 
 
 
prepositions, 
prepositional phrases, 
adverbs 

 
 
 
here, there, on the left, on the 
right, in, on, under, opposite, next 
to, between, in front of, behind, 
inside, outside, above 

 picture location at the top/bottom/ back, in the 
background 

 geographical 
location 

on the East, to the West of 
England 

Időbeli 
viszo-
nyok 

9. 
kny 

Gyakoriság 
 

how often? 
 

always, often, sometimes, never, 

Időpont 
 

when? what time? 
 

now, in the morning 
yesterday, last week, two years 
ago,  tomorrow, next week 
in 2002, in August, at 2 o’clock, 
on Friday  
 

Óra what’s the time? It’s quarter past five. 
Időtartam How long? for a month, since last Tuesday 
 subordinate clauses 

when, while 
... while I was doing my 
homework. 

10.o. előidejűség by, by the time by 2018, .... by the time we get 
there 

Mennyi
-ségi 
viszo-
nyok 

9. 
kny 

 singular and plural 
 
 

children, people, men, women … 
a lot, not much, little, few 
 

cardinal numbers 
ordinal numbers 

one, two, three., …  
first, second, … 

countable nouns How many friends have you got? 



 

 

uncountable nouns How much milk have we got? 
some, any I haven’t got any time now. 

 quantifiers I’ve got a lot of/little money. 
a cup of tea, a piece of cake 

Minősé
-gi 
viszo-
nyok 

9. 
kny 

kérdés- 
feltevés 

what … like 
what colour 

What’s it like? 
What colour is it?  

hasonlítás comparative 
sentences (short, long  
adjectives) 
irregular adjectives 
 

London is bigger than Paris. 
She is as old as me.  
This is the best restaurant in the 
world 
good, bad …(better, worse)  

 like He is like my mother. 
megszorítás enough, too She is too young. He isn’t tall 

enough. 
 enough, too+ 

to+infinitive 
She is too young to go alone. He 
isn’t tall enough to reach the 
shelf. 

9.o.  The more ... the 
more 

The more you learn, the better 
your marks will be. 

Moda-
litás 

9. 
kny 

képesség, 
engedély- 
kérés 
kötelezettség 
 
tiltás 

can, could 
 
can, may 
have to 
 
mustn’t 

She can dance very well. I 
couldn’t finish my breakfast. 
Can/May I go to the party? 
I have to go. You don’t have to 
accept it. 
You mustn’t touch it. 

tanácsadás should You should try this recipe. 
valószínűség may, might, It may/might rain. 
képesség 
 
kellés 
 
valószínűség 

be able to 
 
need 
 
may. might, must 

He was able to swim across the 
river. 
You don’t need to do it. You 
needn’t come with me. 
He must be at home. The door is 
open. 

9.o képesség manage to We managed to take the early 
train to Chicago. 

engedély be allowed to Are you allowed to go out late at 
night? 

múlt idejűség modals+perfect 
infinitive 

He might have gone out. 

10.o. megkerülő 
formulák 

bound to, likely to, 
supposed to 

Where is he supposed to be? 

had better, would 
rather 

You’d better go home quickly. 
I’d rather not eat it. 

11.o.  past modals with 
passive and 
continuous 

They should have been invited. 

Logikai 
viszo-
nyok 

A2  linking words and, or, but, because 
9. 
kny 

feltételesség 1st  conditional If it doesn’t rain tomorrow, we’ll 
go for a trip. 



 

 

célhatározói 
mondatok 

to infinitive We help you so that you can pass 
your exam. 

 
 
 
 
 
feltételesség 

0,1st and 2nd 
conditional 

If I were rich, I’d buy a big 
house. 

conditional all types If I had known, I would have 
come. 

9.o conditional  mixed 
types 
unless 
 
I wish, if only 

I wouldn’t be here if you had 
done your work properly. 
He won’t say a word unless you 
beg him. 
I wish/If only you were here. 

10.o. inversion Had I known, I wouldn’t have 
come. 

11.o. on condition, 
provided, supposing, 
as long as  

You can have my car as long as 
you promise to take care of it. 

Szöveg-
össze-
tartó 
eszkö- 
zök 

A2  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, some, any 
There are some eggs in the fridge. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any brothers. 
There’s some tea in the cup. 
There isn’t any juice in my glass. 
 
I, he, they… 
me, him, them… 
 
this, that, these, those 
somebody, anybody, nobody, 
everybody … 

9. 
kny 

reported 
speech 

statement (reporting 
verb in the present 
tense) 

He says he loves art. 

reported 
speech 

questions (reporting 
verb in the present 
tense) 

He asks me if I like films. 

articles a, the, zero article 
with proper names 

the National Theatre, Hide Park 

reported 
speech 

statements (past 
reporting verb) 

He said he was late. 
 

question tags  He is tall, isn’t he? 
relative 
clauses 

 The boy who is there is my 
friend. 

reported 
speech 

questions (past 
reporting verbs) 

He asked me if I liked films. 

9.o reported 
speech 

reporting verb 
patterns 

They offered to help me. 

relative 
clauses 

defining, non 
defining 

My elder brother, who lives in 
NY, is a doctor. 

11.o. reported 
speech 

reporting verbs + 
passive 

The accident was thought to have 
been caused by bad weather. 



 

 

 
  



 

 

 
Kommunikációs eszközök 

 
A tanulók a kezdeti nagyon egyszerű kommunikációtól, ahol csak nagyon konkrét 
mindennapi kommunikációs szándékokat tudnak egyszerű módon megfogalmazni, a 
kommunikációs eszközök egyre szélesedő körének elsajátítása révén a kommunikáció 
olyan szintjére jutnak el, ahol mindenfajta bonyolult, nem mindennapi helyzetben 
szükséges kommunikációs szándékokat is  ki tudnak  egyre árnyaltabban fejezni. 
Bizonyos kommunikációs szándékok megfogalmazására a nyelv nem kínál széles 
lehetőségeket, más kommunikációs szándékok esetében azonban a nyelvi eszközök 
bővülő tárháza magasabb szintű nyelvtudás esetén lehetővé teszi, hogy az adott 
helyzethez, beszélgetőpartnerhez, lelkiállapothoz igazítva, akár mögöttes jelentéseket 
sugallva fejezzük ki magunkat. Ennek megfelelően a kommunikációs eszközök listája 
ezeket az egyre bővülő kommunikációs szándékokat tartalmazza, egy-egy példával.  

 
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 
  Kezdeményezés és válasz 

 
Megszólítás Excuse me. Pardon?, Can I help 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. 

Köszönés How do you do?  
Good morning. 
Hi/hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

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

Elköszönés 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 
See you later. Have a nice day. 
It was nice meeting you. 

Goodbye. 
Bye! 
See you! 
Good night. 
Thanks. Bye! 
It was nice meeting you, too. 

Köszönet és arra 
reagálás 

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

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

Bemutatkozás, 
bemutatás 

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

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

Telefonon más személy 
kérése 

Can I speak to George, please? 
Could you put me through to Mrs 
Hamilton, please? 
I’d like to speak to… 

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

Telefonálásnál 
elköszönés 

I’ll call back again later this 
evening. 

Bye! 
I’ll talk to you later. 



 

 

It was lovely to speak to you. 
Thanks for ringing. Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 
Érdeklődés hogylét 
iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 
What’s the matter? 
Is everything all right? 

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

Engedélykérés és 
reagálás: 

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

Yes, go ahead. 
Not at all. 
 
Sure., Please, do. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon. 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. Don’t worry about 
it. 

Köszönetnyilvánítás és 
arra reagálás: 

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

Not at all. That's all right. 
You're welcome. Don't mention 
it. My pleasure. 

Gratulációk, 
jókívánságok és arra 
reagálás 

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

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

Megszólítás személyes 
levélben 

Dear John, Hi Peter,  

Elbúcsúzás személyes 
levélben 

Best wishes, Kind regards 
Love (from), 
I am looking forward to hearing 
from you soon. 

 

Hivatalos levélben 
megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir/Madam, Dear Mr.Jones,  Yours faithfully,  
Yours sincerely 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Öröm, sajnálkozás, 
bánat 

Are you happy about that? 
What do you think of that? 
How do you feel about that? 
I’m so happy to see you. 
What do you think of that? 
How do you feel about that? 

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

Elégedettség, 
elégedetlenség, 
bosszúság 

What do you think of…? 
Are you pleased with…? 
Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

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

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 

How come?  
Is he? 



 

 

This is a book for you.  
Were you surprised to hear the 
news?  

What a surprise! 
I could hardly believe it. 
Amazing, isn’t it? 

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

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

Aggódás, 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. 

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. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with the 
results? 

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

Bosszúság  Oh, no! I’m fed up with it, etc.  
Együttérzés  I am sorry…, Oh, dear  
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think?  
How do you like it? 

I think it is rather strange. I 
like it. I don’t think it’s 
good. I think it’s terrible. 
I need time to think about 
it. 

Valaki igazának az 
elismerése és el nem 
ismerése 

You are right/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. 

Érdeklődés, 
érdektelenség 

Are you interested in sports? 
How was your weekend? 
How are things with you? 
You like skiing, don’t you? 

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

Tetszés, nem tetszés, 
preferenciák 

Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 
What do you prefer? 
I’d prefer to go skiing. 

I think it’s great. I don’t 
like it. 
He looks nice, I suppose. 
No, I can’t stand it. 
I prefer sports games. 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! What a pleasant 
surprise! That’s a nice dress. It’s 
absolutely delicious. It’s rather boring. 
You had better stay at home. You 
shouldn’t have done it. 

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. 

Akarat, kívánság Would you like a sandwich? 
Can I have my bill, please? 

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



 

 

I’d like the beef and mushroom pie, 
please. 
Anything to drink? 

 
A coke, please. 

Képesség 
 

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

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

Kötelezettsé, tiltás Must we fill in this form now? 
When do we have to leave? 
You mustn’t smoke here. 

We must fill it in now. 
Right now. 

Szükségesség Is that necessary? 
Must things really be black and white? 

People must sleep 
sometimes. 

Lehetőség It may rain.   
She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 
station? 

Don’t worry, I will. 
I promise to be there at 
five. 

Közömbösség  I don’t mind, etc., I don’ care.  
Szándék, terv, kívánság What would you like to do? Would 

you like to have a rest? How about 
going to a bike ride? Shall we meet at 
my house on Saturday afternoon? Do 
you fancy going out for a drink? Are 
you going to visit the Browns today? 

I’d like to see that film 
I’d rather not go out 
tonight. Let’s go home. I’m 
planning to do so. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 
Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / 

terrible. 
Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 
Why did you do that? 
How dare you do that? 

It won’t happen again, I 
promise. Mind your own 
business.  

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. 

Helyeslés, rosszallás  That was fine. 
It wasn’t very nice of you, etc. 

 

Ellenvetés, ellenvetés 
visszautasítása 

I don’t think so.  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 
Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it? What’s it in English? What 
is his house like? This photo shows... 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/ It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információ kérés, 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? 
 

It’s half past twelve. 
I1m in Class 2B. 
Yes, I did 
Tomorrow evening. 
It’s not very far. 
Turn tight. Go past the 
library. It’s on the left. 



 

 

I’d like some information about the 
gallery, please. 
What time do you open and close? 
What did you see? 
What were they like? 

Certainly. What would you 
like to know? 
We’re open from 5 to 5. 
Nothing interesting. 
They were very kind. 

Tudás, nemtudás Where is she? 
Do you know if we may camp here? 

I have no idea. 
I think you can. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Sam? Yes, we have already met. 
Válaszadás elutasítása  Can you tell me the way to ...?  I’m afraid, I can’t, etc. 
Események leírása What happened? 

 
First she finished lunch, 
then she phoned her friend 
and finally they all met at 
the cinema. 

Bizonyosság, 
bizonytalanság 

Do you think they will come? 
 
How old do you think she is? 

They will probably/might  
come.  
She can’t be very old. She 
must be 25. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose 
they can come any earlier. I suppose 
he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 
What’s the reason for that? 
What caused the accident? 

Well, simply because she’d 
like to meet the teacher. 
He didn’t give way; this is 
how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 
What’s the point of that? 
How does it work? 
Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 
It’s to work with. 
You switch it on here 
Take the second turning on 
the right. 

Emlékezés, nem 
emlékezés 

Do you remember where you left it? 
 
Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I 
put my handbag. 
I have forgotten to lock the 
door. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 
Kérés és arra reagálás 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… 
Can you recommend a good dentist? 

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

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Why 
don’t we go to the cinema?  
Shall we meet at the station?  
Let’s go out tonight.  
I suggest going to Prague.  

Good idea. 
I’d prefer to stay at home. 
I’d rather not, etc. 
 

Segítségkérés és arra 
való reagálás 

Will you do the washing up for me, 
please? 

Certainly. Not now. I am 
very busy. 

Segítség felajánlása Shall I bring you something from the 
shop? 
I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 
 
That would be kind of you. 



 

 

Meghívás és arra 
reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 
on Sunday. 
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 am. Good idea. 
 
Yes, I’d love to. 
I’m sorry, I can’t. 
Yes, great. 
I’m afraid, I can’t. 
Good idea, let’s go. 

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

That’s very kind of you. 
An orange, please. 
Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 

Tanács és arra reagálás 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… 

Tiltás, felszólítás 
 

Stop at the next corner. Come and take 
it. You mustn’t smoke here. Don’t 
worry. 

 

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

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés 

 
Betűzés kérése, betűzés 
 
 
Nem értés, magyarázatkérés, 
magyarázat értés ellenőrzése 

Did you say the castle? 
Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his 
name was? How do you 
spell it? 
Sorry, I don’t understand. 
Sorry, what does that 
mean? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 
magyarázatértés ellenőrzése 

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

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

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 
kezdés 
 
 
Elemek összekapcsolása 
 
Összefoglalás 
Beszélgetés lezárása 

I’ll tell you what;  
I’ve just had a thought. 
The question is how many. 
The trouble is, that…. 
And then… So… 
because…Firstly, secondly. 
Well, to sum it up, All in 
all. 
Well, it’s been nice talking 
to you. Right…okay 

 Helyesbítés No, nowadays it is not the 
case. 



 

 

 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 
The only problem here is… 

Beszélgetésbe be- és 
kilépés 

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

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

Saját szöveg 
strukturálása 

Példák megnevezése 
 
Témaváltás 
 
Visszatérés a témához 
 
Összefoglalás 
Helyesbítés 
Kiemelés, hangsúlyozás 

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… 

 



 

 

Természettudományi szaknyelvi alapozó (General Science) 
a célnyelvi tanterv részeként a két tanítási nyelvű 9.Kny osztályban 

 
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

kiemelt szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás esetében az integráció lehetőségét növeli, hogy 
a tanulók néhány közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven dolgoznak fel. Ezáltal 
nyilvánvalóvá válik számukra a nyelvórán kívüli nyelvhasználat és nyelvtudás fontossága. 
Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása során építsenek meglévő ismereteikre, 
személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros 
kölcsönhatásban van egymással, és számos területen alkalmazható.  

Ezeknek az elveknek a fontosságára már az előkészítő év során fel kell hívni a tanulók 
figyelmét. A General Science órák célja a szakmai tárgyak tanulását megalapozó szókincs és 
nyelvi készségek elsajátításán túl annak tudatosítása a tanulókban, hogy az angol nyelv tudása 
nem csupán cél, hanem eszköz is, amelyet a kommunikáción túl ismeretszerzésre használhat. 

A tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy egyszerű 
szaknyelvi szövegeket értelmezni és elemezni tudjanak. Megkívánjuk tőlük a szaknyelv 
életkornak megfelelő, pontos használatát, az egyszerű fogalmak ismeretét és magyarázatát, a 
jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. A természettudományos 
szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a 
helyes jegyzeteléshez szoktatás a továbbiakban a szakmai tárgyak tanulását is segíti. 

A tantárgy jellegénél fogva különös alkalmas változatos tevékenységek és munkaformák 
alkalmazására. Így előnyben részesítjük a csoport- és pármunkát, valamint fontosnak tartjuk, 
hogy a tanulók elsajátítsák a projekt munkához szükséges készségeket, végigjárják és 
tapasztalatot szerezzenek annak különböző munkafázisaiban, úgy mint: 

● témaválasztás 
● források (írott és képes) keresése, kiválogatása, a hivatkozások elsajátítása 
● az írásos források tanulmányozása, megértése, kulcsszavak kiemelése, anyanyelven 

majd idegen nyelven történő összefoglalása 
● kulcsszavak definiálása saját szavakkal 
● előadás vázlat készítése (power point technikák) 
● rövid bevezető írása 
● a bemutató előadása 

A General Science tantárgy általános természettudományos és matematika szakszókincset 
és alapfogalmakat felölelő szakmai alapozó. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 
matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 
örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 
önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 
struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek elsajátítása).  

A fogalmak, összefüggések érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre 
emelkedő szintű spirális felépítést indokol, a szaknyelv tanulása ebben az alapozás – az életkori, 
egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő 
absztrakciós képességnek megfelelően.  



 

 

Témakörök 
 

MATEMATICS / MATEMATIKA 

 Tematikai egység Kulcsfogalmak/fogalmak 

1.  A számelmélet alapjai számtan, számjegy, számalak, helyi érték, páros-
páratlan szám, paritás, számrendszer, egész szám 

2.  Műveletek számokkal 
összeadás, kivonás, szorzás, osztás, összeg, 
különbség, szorzat, hányados, osztó, osztandó, 
maradék 

3.  Osztó, töbsszörös, prím 
osztó, valódi osztó, közös osztó, legnagyobb közös 
osztó, prímszám, prímtényezős felbontás, összetett 
szám, többszörös, legkisebb közös többszörös 

4.  Törtek 

Tört, tizedes tört, százalék, arány, számláló, 
nevező, valódi tört, vegyes szám, tizedesvessző, 
véges, végtelen szakaszos, végtelen nem szakaszos 
tizedes törtek, egyenlő törtek 

5.  Szorzattá alakítás, 
egyszerűsítés 

szorzat alak, négyzet, köb, hatványok, 
egyszerűsítés, legkisebb közös nevező, szozattá 
alakítás  

6.  Pontok, egyenesek, síkok 
Síkgeometria, pont, egyenes, sík, szakasz, 
félegyenes, félsík, párhuzamos, merőleges, 
egybeeső, kollineáris, egysíkú, metsző 

7.  Szögek, szögpárok 

nullszög, hegyesszög, tompaszög, derékszög, 
homorúszög, teljes szög, forgásszög, fok, fokperc, 
fokmásodperc, radián, egyállású szögek, fordított 
állású szögek, kiegészítő szögek, pótszögek.  

8.  Háromszögek 

sokszög, általános-, egyenlőszárú-, szabályos-, 
hegyesszögű-, tompaszögű-, derékszögű 
háromszög, befogó, átfogó, magasság, 
magasságpont, súlyvonal, súlypont, oldalfelező 
merőleges, szögfelező, középvonal, középvonal 
háromszög, talpponti háromszög, háromszög 
oldalainak, szögeinek összefüggései, Pitagorasz 
tétel, beírt kör, körülírt kör, hozzáírt kör 

9.  Sokszögek sokszög, csúcs, oldal, átló, belső és külsőszögek, 
szabályos sokszög, konvex, konkáv 

10.  Négyszögek 
trapéz, egyenlőszárú trapéz, parallelogramma, 
rombusz, téglalap, négyzet, deltoid, átlók, 
középvonalak 

11.  Terület és kerület mértékegységek, terület, kerület 

12.  Kör 
kör, kör középpontja, sugár, átmérő, érintő, érintési 
pont, szelő, húr, félkör, körív, körszelet, körcikk, 
koncentrikus körök, körgyűrű 



 

 

13.  Szerkesztések körző, vonalzó, szögmérő 

14.  Geometriai transzformációk egybevágóság, alakzat, kép, eltolás, forgatás, 
tükrözés, középpont, tükörtengely, nagyítás, arány 

15.  Térgeometria elemei csúcs, oldal, lap, lapátló, testátló, kitérő egyenesek 

16.  Szabályos testek 
poliéder, háló, tetraéder, kocka, oktaéder, 
dodekaéder, ikozaéder, hasáb, téglatest, gúla, csúcs, 
henger, kúp, ferde és egyenes testek, keresztmetszet 

17.  Térfogat, felszín térfogat, felszín, palást, alkotó, magasság 

18.  Egységek  

 

BASIC BIOLOGY / A BIOLÓGIA ALAPJAI 

1.  Life Processes / Életfeltételek 
Looking at life – Az élet feltételei, életfunkciók 
Dead or Alive – Élő vagy élettelen? 
 

2.  The Human Body / Az emberi 
test 

Human body organs – Az emberi szervezet 
How the human body works – Hogy működik az 
emberi test? 
Skeleton – Vázrendszer  
Movement – Mozgás  
Circulation – Keringés  
The lungs and breathing – A tüdő és a 
légzőrendszer 
Teeth - Fogazat 
Life cycle of a human – Az emberi lét körforgása 
Healthy living – Egészséges életmód 
Micro-organisms and disease – Betegségek   
Fighting Disease – Betegségek legyőzése 

3.  Green plants / Növények 

Plants – Növények  
Nutrition – Tápanyag  
Growth – Növekedés   
Parts of a flower – A virágos növények részei 
Pollination and fertilisation – Beporzás és 
megtermékenyítés   
Seeds – Magok  
Fruits and seeds – Termések és magvak 

4.  Variation and Classification / 
Rendszertani besorolás 

Sorting living things out – Rendszertani besorolás 
Invertebrates – Gerinctelenek  
Plant groups – Növények rendszertana 
Using keys – Növény- és állathatározók használata 

5.  

Living Things in Their 
Environment / Élőlények és 
élőhelyük 
 

Places to live – Élőhelyek  
Adapting to the hot and cold – Alkalmazkodás a 
meleghez és hideghez 
Adapting to water – Alkalmazkodás a vízi 
életmódhoz 



 

 

Adapting to other habitats – Alkalmazkodás más 
élőhelyekhez 
Food chains – Tápláléklánc  
Food webs – Táplálékháló  
Protecting the environment - Környezetvédelem 

 

BASIC PHYSICS AND CHEMISTRY / A FIZIKA ÉS A KÉMIA ALAPJAI 

1.  

Grouping Materials  
 
Anyagok csoportosítása 
 

Comparing materials – Anyagok összehasonlítása 
Conductors and insulators of heat – Hővezetők, 
hőszigetelők 
Conductors and insulators of electricity – 
Elektromos vezetők és szigetelők 
Magnetic materials – Mágneses anyagok 
Rocks – Kőzetek  
Soil – Talaj  
Solids, liquids and gases – Halmazállapotok, 
halmazállapot változások 

2.  

Changing Materials  
 
Anyagok változtatása 
 

Mixing materials – Keverékek, vegyületek, oldatok 
Irreversible changes – Visszafordíthatatlan 
folyamatok 
Reversible changes – Visszafordítható folyamatok 
Temperature and water – Hőmérséklet és víz 
The water cycle – A víz körforgása 

3.  

Separating Mixtures of 
Materals  
 
Anyagok szétválasztása 
 

Sieving mixtures – Szétválasztás szűréssel 
Sorting out a mess – Oldhatatlan anyagok 
szétválasztása  
Separating mixtures – Keverékek, oldatok 
szétválasztása 

4.  

Electricity  
 
Elektromosság 
 

Electricity – Elektromosság  
Electric circuits – Áramkörök  
Changing circuits – Soros és párhuzamos áramkör 

5.  

Forces and Motion  
 
Erő és mozgás 
 

Forces – Erő  
Magnets – Mágnesesség  
The force of friction and air resistance – Súrlódás, 
légellenállás  
Gravity and opposite forces – Gravitáció, erő-
ellenerő 

6.  

Light and Sound  
 
Fény és hang 
 

Sources of light - Fényforrások 
How we see – Hogyan látunk? 
Shadows – Az árnyék 
Mirrors – Tükrök  
Making sound – Hangképzés, hangok és zajok 
keletkezése 
Changing sound – A hang változásai 
 



 

 

BASIC GEOGRAPHY / A FÖLDRAJZ ALAPJAI 

 
The Earth and Beyond  
A föld és a világegyetem 
 

The Earth, our planet – Bolygónk a Föld 
The Moon – A Hold 
All in a day – A Föld forgó mozgása  
A year – A Föld keringő mozgása 
Europe, the EU – Európa és az Európai Unió 
Topography – Topográfia: tájékozódás a 
földgömbön és a térképen 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei és a 

továbbhaladás feltétele a 
tanév végén 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont 
témájú, természettudományi tanulmányaihoz kapcsolódó 
beszélgetések gondolatmenetét. 
A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős 
természettudományos témákban folyó beszélgetésekben, meg 
tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit, ki tudja fejteni 
egy tanult témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja 
mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 
A tanuló képes konkrét információt szerezni célnyelven írt 
vagy szerkesztett természettudományos könyvből, 
folyóiratból, internetről, médiából. 
A tanuló képes világosan szerkesztett szöveget alkotni a 
tanult természettudományos témák körében. 
A tanuló képes néhány alapvető kísérletet célnyelven 
bemutatni, leírni.  
A tanuló képes vázlat segítségével az érdeklődési körébe 
tartozó természettudományos témákban rövid önálló előadást 
összeállítani és megtartani. 
Rendelkezik a témakörökhöz kapcsolódó szakszókinccsel, 
amit írásbeli és szóbeli szövegalkotásnál egyaránt 
megfelelően használ. 

 
 
 
 
 
 


