
 

ANGOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV 

 

A Karinthy Frigyes Gimnázium német kéttannyelvű tagozatán 

 

 

Gimnáziumunkban a normál tagozaton két szinten tanítjuk az angol, mint idegen 

nyelvet:  

 a) Német kéttannyelvű tagozaton - standard szinten, heti 3, azaz évi 

108 órában – második idegen nyelvként ill. amennyiben a diákok emelt 

angol érettségi felkészítést választanak 10. osztályban, az angol, mint első 

idegen nyelv tanterve alapján mennek tovább egy intenzív felzárkoztató 

oktatás után – heti 3+2, azaz évi 180, illetve 150 órában). 

b) Angol emelt tagozaton - emelt szinten, heti 5, azaz évi 180 órában – 

első idegen nyelvként 

 
A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség 

megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi 

vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés, 

és emellett elősegíti a felkészülést az élethosszig tartó tanulásra is. 
 

Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint 

a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is 

szükségesek. 

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

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

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 



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

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

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

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan fejlesztjük.  

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

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

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

felfogja, mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és 

szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

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

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

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

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

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

alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, 

rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

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

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet, TV- és mozifilmek 

segítségével, illetve külföldi cserék, konferenciák során a tanulók maguk is viszonylag 

könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy 

jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a 

motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

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

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

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

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

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

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 

fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 

nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 

interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 

élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról szóló beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási 



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

minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 

személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 

megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 

témakörök kínálnak kontextust. 

 

 

Célok és feladatok 

A 9/Kny évfolyam megkezdésekor a tanulók egyrésze már 4-5 év nyelvtanulási 

tapasztalattal rendelkezik. 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. 

A 9/Kny–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. 

 

Szociokulturális ismeretek 
 

Az emberi gondolkozás, a megismerés és a nyelv kapcsolata nagyon összetett. Az emberi 

tudat a külvilágban és az ember belső világában zajló jelenségeket különböző szintű és 

minőségű kapcsolatrendszerekben, hálózatokban, kontextusokban értelmezi. A nyelvi 

jelentések értelmezéséhez, vagyis a szöveg értelmezéshez belső (szövegkohézió, koherencia) 

és külső (beszédhelyzet) hálózatokat használunk fel. A legszélesebb hálózatrendszer, 

amelyben magunkat és a külvilágot megtanultuk értelmezni, a saját kultúránk. Társadalmi 

kapcsolataink is saját kultúránkon belül, saját kultúránk szabályai szerint alakulnak. 

Mindebből természetesen következik, hogy amikor idegen nyelvet tanulunk, óhatatlanul egy 

másik kultúrába is belépünk. Ebben az új kultúrában az autentikus idegen nyelvi közlések 

értelmezéséhez, illetve az autentikusnak elfogadott idegen nyelvi közlések létrehozásához 

elengedhetetlen ennek az összefüggésrendszernek valamilyen szintű ismerete. 



Az idegen nyelvi tanterv készítésekor számba kell venni, hogy a tanuló milyen előzetes 

ismeretekkel, készségekkel és képességekkel rendelkezik saját kultúrájának a keretei között, 

ezekből mi az, ami viszonylag könnyedén átvihető az újonnan tanult kultúra viszonyaira, és 

milyen ismeretekre, készségekre és képességekre lesz előreláthatóan szüksége ahhoz, hogy az 

új kultúrában boldoguljon. 

Mivel azonban egy-egy kultúra egy-egy nyelvhez hasonlóan átfoghatatlanul nagy, állandóan 

változó és nem pontosan körülhatárolható területet jelent, óhatatlanul választásra 

kényszerülünk, mégpedig nagyon jól megalapozott és gazdaságos megválasztásra. A 

választásnál figyelembe kell venni a tanulók életkorát, érdeklődési körét, és olyan kulturális 

tartalmakat kell kiválasztani, amelyek relevánsak a tanulók számára. Kívánatos, hogy 

betekintést kapjanak a célország(ok) mindennapjaiba, irodalmába, művészetébe, 

történelmébe, megismerkedjenek néhány fontos régióval, intézményekkel stb. Fontos az is, 

hogy a tanulók saját kultúrájukba is betekintést tudjanak nyújtani. 

 

A kommunikációs kultúra 
 

Magyarországnak a külvilág felé történő fokozatos nyitása megköveteli, hogy saját 

kommunikációs kultúránkat más kultúrák nézőpontjából is megpróbáljuk megvizsgálni, 

megismerni és értékelni. Ahol szükséges, tudatosan javítanunk kell kommunikációs 

kultúránkon. Egy türelmesebb, nyitottabb kommunikációs kultúra elsajátításában az idegen 

nyelv oktatásának nagy lehetőségei vannak. Tanulságokkal szolgálhat, ha saját szokásainkat, 

értékeinket, eljárásmódjainkat másokéval elfogulatlanul tudjuk összehasonlítani. A 

viselkedéskultúra finomodásával járhat, ha megtanulunk figyelni más kultúrák viselkedési 

szabályaira, érzékenységére. A saját kultúránkat is jobban megértjük, saját értékeinket is más 

szemmel látjuk, ha egy magasabb, összehasonlító szinten tudunk reflektálni a kultúrák 

mibenlétére.  

A megszerzett nyelvtudás valós célnyelvi környezetben való bővítéséhez, finomításához és a 

nyelvtanulási motiváció erősítéséhez nagyban hozzájárulnak majd a középiskolásoknak 

szervezett külföldi tanulmányutak a 9. és 11. évfolyamon. A célnyelvi országban lehetőségük 

lesz a nyelvtanulóknak a kultúra és az emberek megismerésére. Az utakra történő felkészülés 

pozitív hatással lesz a nyelvórákra is, melyek keretében a várható nyelvi és kulturális 

helyzetekre való gyakorlás elengedhetetlen lesz.  

 

Interkulturális tudatosság  
 

Az interkulturális készség a tanuló azon készségét jelenti, hogy képes más kultúrák tagjaival 

sikeres kapcsolatot felvenni, ápolni és megtartani. Bátorítani kell tehát akár a közvetlen 

(diákcsere), akár a közvetett (levelezés) kapcsolat felvételét más kultúrák tagjaival, és 

módszereket kell adni a tanulóknak ahhoz, hogy minél hatékonyabban megismerjék a másik 

kultúra sajátosságait. 
 

 

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 

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. Amennyiben írásos 

értékelésre kerül sor, az oktatás fázisának megfelelően alkalmazzuk mind a diagnosztikus, a 

szummatív ill. fejlesztő számonkérés formáit is. 
 

 

Helyi specifikum 
 

A Karinthy  Frigyes Gimnáziumba nem kell nyelvből felvételizni. Azonban a diákok nyelvi 

kompetenciájának megfelelő fejlesztése és nyelvi szintjének az elérése érdekében a nyelvi 

tanulmányok elkezdése előtt minden tanulót felmérünk és csoportokba sorolunk. Ennek 

eredményeként minden évfolyamon két szinten oktatunk angol nyelvet. A 9/Kny-ik 

évfolyamon a második idegennyelv oktatása során figyelembevesszük azt a tényt, hogy a 

diákok intenzív első idegennyelvre való oktatásuk során kiemelten a német nyelvre 

koncentrálnak. Az angol nyelv oktatását ezért lassúbb tempóban, illetve játékosabb 

módszerek segítségével folytatjuk. A tankönyv használatán kívül rengeteg segédanyagot 

alkalmazunk, játékos páros/csoportos tevékenységet folytatunk. Az utolsó két évfolyamon, 

egyrészt teljesítjük a B2 szint elérését és a közép szintű érettségire való felkészítést, illetve, 

amennyiben a diákok ezt választják,  az emelt szintű felkészítős csoportban felkészítjük őket 

az emelt szintű érettségi követelményeire:  

  9/Kny évfolyam: elementary (A2-, A2 szintek) 

9. évfolyam: elementary és pre-intermediate (A2, B1- szintek) 

10. évfolyam: pre-intermediate és intermediate (B1-, B1 szintek) 

11. évfolyam: intermediate és upper-intermediate (B1, B2- szintek) 

12. évfolyam: upper-intermediate és érettségi felkészítés (B2, C1 

szintek) 

 

Tankönyvválasztás szempontjai 
A tankönyv kiválasztásában elsődleges szempont az, hogy 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 tankönyvek kiválasztásánál továbbá igyekszünk figyelembe venni a diákok életkori 

sajátosságait, a tematika aktualitását, a modern módszerek alkalmazását (készségfejlesztés, 



audio-vizuális, digitális anyagok kapcsolódását), ill. a könyvek be-, illetve kimeneti szintjeit. 

Fontos, hogy az utolsó évben a kiválasztott könyv felkészítsen az érettségi követelményeire.  

 

 

 

 

 

9/Kny évfolyam - heti 3, azaz 108 óra 

 
A 9/Kny-ik évfolyamon a második idegennyelv oktatása során figyelembe vesszük azt a tényt, 

hogy a diákok intenzív első idegennyelvre való oktatásuk során kiemelten a német nyelvre 

koncentrálnak. Az angol nyelv oktatását ezért lassúbb tempóban, illetve játékosabb 

módszerek segítségével folytatjuk. A tankönyv használatán kívül rengeteg segédanyagot 

alkalmazunk, játékos páros/csoportos tevékenységet folytatunk. Fontos, hogy rengeteg audio-

vizuális, digitális anyagot használjunk, illetve, hogy a diákok beszédkészségét kiemelten 

fejlesszük. A csoport kiemelt fejlesztésére a tanár - a csoport érdeklődésének és szintjének 

megfelelően - saját anyagokat használ.  Mindkét csoportban az elementary szintű tankönyvet 

alkalmazzuk, de a teljesen kezdő csoportban, ahol a diákoknak nincs angol 

nyelvielőképzettsége, csak a könyv feléig jutunk el (A2- szint).   

 

 

Elementary szint  

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 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New year / Birthday! 

 

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. 

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? 

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… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you happy with…? 

I hope you liked it. 

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, 

véleménynyilvánítás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it’s great. 

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? 

 

I’m going to save some of it. 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? What is it like? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of… 

It means… 

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. 

 

What time do you open and close? 

What did you see? 

What were they like? 

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? 

 

Tudás, nemtudás: Do you know when the museum opens? 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? 

 

What would you like? 

Help yourself! 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. 

I’m sorry, I can’t. 

An orange, please. 

Thank you. 

No, thank you. / Yes, please. 

Thanks. 

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 

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 Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

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  

 

simple future 

What are you going to do this 

summer? 

I’ll have a sandwich. 

When will you come to see us?. 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

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 

 

 

Időpont 

 

 

 

 

Óra 

how often? 

 

 

when? what time? 

 

 

 

 

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) 

 

 

irregular adjectives 

what … like 

what colour 

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?  

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 



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  
 

Család, rokonság, barátok, közérzet, érzelmek 

önismeret, illemtan, kommunikáció 

Környezetünk 
 

Otthon, lakás, Közlekedés, tájékozódás, útbaigazítás  

hon- és népismeret, brit civilizációs 

ismeretek, illemtan  

földrajz, országismeret, 

A munka világa 
 

Munka, hivatás, kommunikáció, telefonálás, levélírás 

hon- és népismeret,  brit civilizáció 

Az iskola 
 

tantárgyak, tanulás 

oktatás,országismeret, ,  hon- és 

népismeret 

Életmód 
 

Napirend, szokásos tevékenységek, házimunka, tanulás, étkezés, 

egészséges étrend 

hon- és népismeret, egészségtan, 

illemtan,  egészségtan, 

gasztronómia 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
 

Szabadidő, sport, egészség, kikapcsolódás 

kultúra, országismeret, önismeret, 

egészségtan 

Utazás, turizmus 
 

utazás, pályaudvar,  múzeum 

hon- és népismeret, brit civilizáció 



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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.–10. évfolyam – heti 3, azaz 108 óra 

 

 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia 

és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a 

tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is 

szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és 

tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában 

megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és 

nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során 

valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, 

amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai pályafutás során az 

eligazodásban és a boldogulásban. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el 

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

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

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

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

tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 

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

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 

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

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

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

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

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

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

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

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

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

szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

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



vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek lényegének megértése. 

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

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid 

interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán 

módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az 

érdeklődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb 

kommunikációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel 

történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

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

vagy magyarázatát kérve. 

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

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

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

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

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

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

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 



igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

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

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

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

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

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

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő 

témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő 

pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

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

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 



alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

rapszövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

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

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

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

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

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

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

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 



A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 

témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása 

és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek 

létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A fejlesztés tartalma 

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

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

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

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

szolgáltatóknak, tanároknak).  

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

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

készítése. 

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

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

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

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

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

rövid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

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

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

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

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

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

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

leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 



Témakörök  

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: generációk 

kapcsolata, családi 

élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 

fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas 

kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, 

együttérzés; 

fogyatékkal élők, 

szegények és 

gazdagok. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: 

biotermékek. 

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? 

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. 

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. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a tudás 

fogalmának 

átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális 

tudásbázisok, 

könyvtári információs 

rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

pályaorientáció és 

munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

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

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 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.). 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, 

társadalmi és 

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. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

 

Matematika: 

alapműveletek, 

grafikonok 

értelmezése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, 

hitel rezsi, zsebpénz. 

 

A fejlesztés 

várt 

B1 mínusz. 

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



eredményei a 

ciklus végén 

számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 

véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs 

helyzethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 

közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi 

pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az 

általános vagy részinformációkat.  

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

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 

kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 

 

9. évfolyam 

 

Elementary szint (ld. 9/Kny évfolyam) 

 

Pre-Intermediate szint 

Tartalom 

b) 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. 

 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

How do you do? 

This is my friend, Sam. 

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 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you today? 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 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / New Year / birthday! 

 

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, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

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: Are you coming to dinner tonight? I hope so. 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll pass the exam. 

 
 



Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it’s terrible. 

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. 

Which one are you going to 

buy? 

Where are you going? 

Ígéret I’ll help you with the homework.  

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What does that mean? 

What does it look like? 

This photo shows... 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of… 

It means… 

Események leírása: What happened? 

 

A young man ran up and put a 

bag on the bench. 

Információkérés, -adás: 

 

Did you meet Alice? 

When will you leave? 

Can you tell me the way to the station? 

Yes, I did 

At 6 in the evening. 

Take the first street on the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Sam? 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… 

Yes, sure. 

Certainly. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t smoke here. 

Don’t worry. 

 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

Can you help me? 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: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Hi, Matt, how are you today? 

 

And then… So… because… 

 
 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present simple passive 

present continuous 

present perfect simple 

 

 

present perfect passive 

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. 

 Múltidejűség past simple 

 

past simple passive 

past continuous 

 

past perfect 

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. 

 Jövőidejűség going to  

 

future with will 

What are you going to do on 

Sunday? 

She’ll be at home tomorrow. 

I think Barcelona will win. 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

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? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

picture 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, on the left/right, 

at the back, in the background 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect simple 

how often? 

when? what time? 

 

 

 

 

when 

perfect simple 

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. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singulars and plurals 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

 

uncountable nouns 

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 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

irregular adjectives 

The Nile is longer than the Amazon. 

She is the most beautiful girl in the 

class. 

better, worse, farther 

Modalitás  should/shouldn’t 

 

 

can/ could 

 (ability)  

 

 

can/could/may 

(permission) 

must (obligation) 

have to 

mustn’t 

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. 

Logikai viszonyok  linking words 

zero conditional 

 

first conditional 

 

second conditional 

 

wish 

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. 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

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 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. 

 

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 

 

 

 

10. évfolyam 
 

Pre-intermediate szint (ld. 9. évfolyam ) 

 

Intermediate szint 

Tartalom 

c) 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  

 

Hello Max. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Good morning / afternoon / 

evening  

Hello Zoe. 

Very well, thank you. And 

how about 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? 

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 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you feeling today? 

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 

és azokra reagálás: 

Merry Christmas. 

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? 

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, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

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, 

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. 

 

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? 

 

What does he look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

Események leírása: What happened? 

 

The door opened and the 

passengers were thrown out of 

the plane. 

Információkérés, -adás: 

 

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? 

About an hour later. 

I saw it advertised on a 

website.. 

It's just a few hundred metres. 

Ten years ago. 

Tudás, nemtudás: Do you know if we may camp here? I’m not sure about this. 

I have no idea. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság: 

Are you sure you want to go? 

Do you think Romeo and Juliet is on this 

week? 

I’m not sure. Maybe. 

I don’t think it's played in this 

theatre. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Liverpool well? 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? 

Yes, certainly. 

Certainly, here you are. 

Sorry, I can’t at the moment. 

I’m afraid I can’t. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

I need help with my homework. Could you 

translate a few words for me? 

Certainly. 

Yes, of course. 

Javaslat és arra reagálás: Let’s go to a pub tonight. 

How about skiing at the weekend? 

I’d prefer to go to the cinema. 

Good idea. 

Tanács és arra reagálás: What would you recommend? 

What shall I do? 

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 

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 

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 Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

present simple passive 

present continuous 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

present perfect passive 

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. 

 Múltidejűség past simple 

 

past simple passive 

past continuous 

 

past perfect 

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. 

 Jövőidejűség going to 

 

present continuous  

future simple 

future continuous 

future perfect 

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? 

 Műveltetés have something done We'll have the house decorated next 

month. 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

whose 

I have two brothers and a sister. 

my, your, etc. 

 

the cook’s helper 

the entrance of the restaurant 

Whose car is that? 

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. 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Időbeli viszonyok  

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

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 

 

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 He asked her if she could call him 

back. 

He told her that he hadn't robbed the 

bank the week before. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, etc. 

 

relative pronouns, 

defining and non-

defining relative clauses 

 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, somewhere, no-

one, every, etc. 

He's the doctor who helped my 

grandmother.. 

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 

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 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.-12. évfolyam – heti 3, azaz 108, illetve 90 óra 
 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden 

egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. 

A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek 

ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően pedig, széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. 

A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok 

segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a 

NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a 

nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás 

tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 

további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 

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

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



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

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

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

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

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

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

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

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

döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

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

 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

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

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése.  

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

és az események közvetítik.  

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

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 



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

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

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 

biztonsággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

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

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

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

könyvek.  

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

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

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

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

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

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



reklamáció. 

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

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

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

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

bevonása, beszélgetés lezárása. 

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

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

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

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, 

iskoláját stb. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

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



Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

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

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

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

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges 

részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

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

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

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

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

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

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

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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



szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

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

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és 

befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és 

véleményről írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

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

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

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

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

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

tanároknak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

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

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

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

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

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

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

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

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

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

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 



Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

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

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

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

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

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

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

A 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.  

 

 

11. évfolyam 

 
A Karinthy Frigyes Gimnáziumban a fent bemutatott követelményeket a 11. osztályban az 

adott csoport szintjének megfeleltetve intermediate ill. upper-intermediate szinteken oktatjuk.  

 

 

Intermediate szint – ld a 10.osztálynál. 

 

 

Upper-intermediate szint 
 

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. 

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. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… This is… 

How do you do?  

Hello. / Hi. 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

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? 

 

 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

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 

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? 

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 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

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. 

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… 

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. 

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… 

 

 

b) Fogalomkörök 

 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

present continuous 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

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. 

 Múltidejűség past simple 

 

past continuous 

 

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 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 

past perfect 

singing 

He said he hadn't been to London 

before. 

 Jövőidejűség going to  

 

future simple 

future continuous 

 

future perfect 

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. 

 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 

 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect 

how often? 

 

when? what time? 

how long? 

 

while 

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. 

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. 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Modalitás  should, can, must, may, 

might, need, have to, 

used to, etc. 

 

 

modals + perfect 

infinitive 

passive modals 

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. 

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 

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. 

 
 

 

12. osztály 

 
Az utolsó év folyamán a diákok átismétlik a témaköröket és célzott érettségi felkészítésben 

vesznek részt közép szinten. Jelenleg ezt az Oxford Excellence tankönyv, ill. régebbi érettségi 

feladatok felhasználásával teljesítjük. 
 

Unit Skill Task / Time 

1
 

F
a

m
i

ly
 

li
f

e 
  Reading 

 

 Gap fill (missing phrases)  

 



Listening 

7 

 Identifying statements made 

 

Use of 

English 

7 

 Word formation gap fill  

 

Writing 

8−9 

 Writing an email 

 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

9−10 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Listening 

11 

 True/False statements 

 

Use of 

English 

11 

 Multiple-choice gap fill 

 

Reading 

12 

 Multiple-choice questions 

 

Writing 

14 

 Writing an argumentative essay 

 

Speaking  

14−15 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

   

Unit Skill Task / Time 

2
  

P
eo

p
le

 a
n

d
 s

o
ci

et
y

 

Reading 

16 

 Matching True/False statements to paragraphs 

 

Listening 

17 

 Factual error correction 

 

Use of 

English 

18 

 Word formation gap fill  

 

Writing 

19 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

19−20 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

22 

 Missing sentences 

 

Listening 

23 

 Matching speakers to statements 

 

Use of 

English 

23 

 Open cloze 

 

Writing 

24 

 Writing a student magazine article 

 

Speaking  

24−25 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

 

Unit Skill Task / Time 

3
 

S
h

o
p

s a
n

d
 

se rv ic
e

s 
 Reading 

26 

 Multiple-choice statements 

 



Unit Skill Task / Time 

Listening 

27 

 Identifying statements made 

 

Use of 

English 

28 

 Multiple-choice gap fill 

 

Writing 

29 

 Writing an argumentative essay 

 

Speaking 

29−30 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

32 

 True/False statements 

 

Listening 

33 

 Filling in a form 

 

Use of 

English 

33 

 Open cloze 

 

Writing 

34 

 Writing a letter of complaint 

 

Speaking  

34−35 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

Unit Skill Task / Time 

4
 

H
o

m
e 

 

Reading 

36 

 Missing sentences 

 

Listening 

37 

 Matching information 

 

Use of English 

37 

 Multiple-choice gap fill  

 

Writing 

38−39 

 Writing an email 

 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

39−40 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

42 

 Multiple matching 

 

Listening 

43 

 True/False statements 

 

Use of English 

44 

 Editing (word search) 

 

Writing 

44 

 Writing a student magazine article 

 

Speaking  

45 

 Statistics-based discussion 

 

 Debate 

 

 

 

Unit Skill Task / Time 

5
 

N
a

tu

re
  

Reading 

46 

 Multiple matching 

 

Listening  Factual error correction 



Unit Skill Task / Time 

47  

Use of English 

48 

 Multiple-choice gap fill  

 

Writing 

48−49 

 Writing a leaflet 

 

 Writing a formal letter 

 

Speaking 

49−50 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

52 

 Missing sentences 

 

Listening 

53 

 Identifying true statements 

 

Use of English 

53 

 Verb form gap fill 

 

Writing 

54 

 Writing a discursive essay 

 

Speaking  

54−55 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

Unit Skill Task / Time 

6
 

S
ch

o
o

l 
 

Reading 

56 

 Matching headings to paragraphs 

 

Listening 

57 

 Completing notes 

 

Use of English 

57 

 Word formation gap fill  

 

Writing 

58−59 

 Writing an invitation 

 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

60 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

62 

 Missing sentences 

 

Listening 

63 

 Matching statements to speakers 

 

Use of English 

63 

 Open cloze 

 

Writing 

64 

 Writing an argumentative essay 

 

Speaking  

64−65 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

 

 

 

Unit Skill Task / Time 

7
 

W o
r

k
  Reading 

66 

 Missing sentences 

 



Unit Skill Task / Time 

Listening 

67 

 Multiple matching 

 

Use of 

English 

68 

 Open cloze 

 

Writing 

68 

 Writing a formal letter 

 

Speaking 

69−70 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

72 

 Multiple-choice statements 

 

Listening 

73 

 Matching statements to speakers 

 

Use of 

English 

74 

 Banked gap fill 

 

Writing 

75 

 Writing a formal letter/job application 

 

Speaking  

75 

 Picture-based discussion 

 

 

Unit Skill Task / Time 

8
 

H
ea

lt
h

  

Reading 

76 

 Gap fill (missing phrases) 

 

Listening 

77 

 Multiple-choice statements 

 

Use of 

English 

78 

 Open cloze 

 

Writing 

78 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

79−80 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Listening 

81 

 Completing notes 

 

Use of 

English 

81 

 Multiple-choice gap fill 

 

Reading 

82 

 Ordering paragraphs 

 

Writing 

84 

 Writing a letter from the editor (of a student magazine) 

 

Speaking  

84−85 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Skill Task / Time 

9
 

S p o r t   Reading  Missing sentences 



Unit Skill Task / Time 

86  

Listening 

87 

 Multiple-choice statements 

 

Use of English 

88 

 Jumbled sentences 

 

Writing 

88−89 

 Writing an email 

 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

89−90 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

91 

 True/False statements 

 

Listening 

92 

 Completing notes 

 

Use of English 

92 

 Word formation gap fill 

 

Writing 

93 

 Writing an argumentative essay 

 

Speaking  

94−95 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

Unit Skill Task / Time 

1
0
 

F
re

e 
ti

m
e 

a
n

d
 c

u
lt

u
re

  

Reading 

96 

 Missing sentences 

 

Listening 

97 

 True/False statements 

 

Use of English 

98 

 Banked gap fill  

 

Writing 

98−99 

 Writing an email 

 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

100 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

102 

 Gap fill (missing phrases) 

 

Listening 

103 

 Matching statements to speakers 

 

Use of English 

103 

 Open cloze 

 

Writing 

104−105 

 Writing a book review (option 1) 

 

 Writing a literary essay (option 2) 

 

Speaking  

105 

 Statistics-based discussion 

 

 

 

 

 

 



Unit Skill Task / Time 
1

1
 T

ra
v

el
  

Reading 

106 

 True/False statements 

 

Listening 

107 

 Multiple-choice statements 

 

Use of English 

108 

 Adjective/adverb form gap fill  

 

Writing 

109 

 Writing an argumentative essay 

 

Speaking 

109−110 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

112 

 Multiple-choice statements 

 

Listening 

113 

 Completing statements 

 

Use of English 

114 

 Banked gap fill 

 

Writing 

114 

 Writing a student magazine article 

 

Speaking  

115 

 Statistics-based discussion 

 

 Debate 

 

 

Unit Skill Task / Time 

1
2
 

S
ci

en
ce

 a
n

d
 t

ec
h

n
o

lo
g

y
 

Reading 

116 

 Matching summary statements 

 

Listening 

117 

 Multiple matching 

 

Use of 

English 

118 

 Word formation gap fill  

 

Writing 

118 

 Writing a student magazine article 

 

Speaking 

119−120 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Listening 

121 

 True/False statements 

 

Use of 

English 

121 

 Editing (word search) 

 

Reading 

122 

 Multiple-choice statements 

 

Writing 

124 

 Writing a discursive essay 

 

Speaking  

124−125 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

Emelt szintű képzés 

 

11–12. évfolyam – heti 5, azaz 180, illetve 150 óra 

 



A Karinthy Frigyes Gimnázium német kéttannyelvű képzésben résztvevő diákjainak 

lehetősége van az emelt szintű érettségire való felkészítő programban részt venni. Ebben az 

esetben a diákok részesülnek egy intenzív, áthidaló-felzárkóztató oktatásban, és ezt követően 

az emelt szintű, azaz az első idegen nyelv során alkalmazott tantervet fogják követni.  

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden 

egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. 

A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek 

ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően pedig, széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. 

A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok 

segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a 

NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a 

nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás 

tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 

további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

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

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

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

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

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

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

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

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

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

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

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

döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

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

 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 



A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

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

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése.  

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

és az események közvetítik.  

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

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 

biztonsággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

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

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 



információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

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

könyvek.  

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

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

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

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

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

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

reklamáció. 

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

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

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

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

bevonása, beszélgetés lezárása. 

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

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

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

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, 

iskoláját stb. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 



Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

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

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

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

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

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

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges 

részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

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

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

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

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

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

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

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 



illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

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

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és 

befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és 

véleményről írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

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

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

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

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

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

tanároknak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

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



való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

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

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

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

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

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

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

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

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

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

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

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

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

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

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

A 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.  

 

 

11. évfolyam  

 

A Karinthy Frigyes Gimnáziumban a fent bemutatott követelményeket a 11.osztályban az 

adott csoport szintjének megfeleltetve intermediate ill. upper-intermediate szinteken oktatjuk.  

 



 

Intermediate szint  

 

Tartalom 

d) 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  

 

Hello Max. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Good morning / afternoon / 

evening  

Hello Zoe. 

Very well, thank you. And 

how about 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? 

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 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you feeling today? 

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 

és azokra reagálás: 

Merry Christmas. 

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? 

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, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

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, 

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. 

 

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? 

 

What does he look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

Események leírása: What happened? 

 

The door opened and the 

passengers were thrown out of 

the plane. 

Információkérés, -adás: 

 

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? 

About an hour later. 

I saw it advertised on a 

website.. 

It's just a few hundred metres. 

Ten years ago. 

Tudás, nemtudás: Do you know if we may camp here? I’m not sure about this. 

I have no idea. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság: 

Are you sure you want to go? 

Do you think Romeo and Juliet is on this 

week? 

I’m not sure. Maybe. 

I don’t think it's played in this 

theatre. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Liverpool well? 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? 

Yes, certainly. 

Certainly, here you are. 

Sorry, I can’t at the moment. 

I’m afraid I can’t. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

I need help with my homework. Could you 

translate a few words for me? 

Certainly. 

Yes, of course. 

Javaslat és arra reagálás: Let’s go to a pub tonight. 

How about skiing at the weekend? 

I’d prefer to go to the cinema. 

Good idea. 

Tanács és arra reagálás: What would you recommend? 

What shall I do? 

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 

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 

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 Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

present simple passive 

present continuous 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

present perfect passive 

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. 

 Múltidejűség past simple 

 

past simple passive 

past continuous 

 

past perfect 

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. 

 Jövőidejűség going to 

 

present continuous  

future simple 

future continuous 

future perfect 

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? 

 Műveltetés have something done We'll have the house decorated next 

month. 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Birtoklás 

kifejezése 

 have 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

whose 

I have two brothers and a sister. 

my, your, etc. 

 

the cook’s helper 

the entrance of the restaurant 

Whose car is that? 

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  

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

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 

 

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 He asked her if she could call him 

back. 

He told her that he hadn't robbed the 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

bank the week before. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, etc. 

 

relative pronouns, 

defining and non-

defining relative clauses 

 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, somewhere, no-

one, every, etc. 

He's the doctor who helped my 

grandmother.. 

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 

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 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upper-intermediate szint 
 

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. 

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. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… This is… 

How do you do?  

Hello. / Hi. 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

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? 

 

 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

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 

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? 

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 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

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. 

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… 

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. 

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… 

 

 

c) Fogalomkörök 

 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

present continuous 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

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. 

 Múltidejűség past simple 

 

past continuous 

 

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 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 

past perfect 

singing 

He said he hadn't been to London 

before. 

 Jövőidejűség going to  

 

future simple 

future continuous 

 

future perfect 

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. 

 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 

 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect 

how often? 

 

when? what time? 

how long? 

 

while 

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. 

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. 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Modalitás  should, can, must, may, 

might, need, have to, 

used to, etc. 

 

 

modals + perfect 

infinitive 

passive modals 

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. 

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 

 



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. 

 
 

 

 

 

 

 



12. évfolyam 

 
Az utolsó év folyamán a diákok átismétlik a témaköröket és célzott érettségi felkészítésben 

vesznek részt közép ill. emelt szinten. Jelenleg ezt az Oxford Excellence tankönyv, ill. régebbi 

érettségi feladatok felhasználásával teljesítjük. A cél az, hogy a diákok a már elért B2 szintet 

magabiztosan alkalmazzák, az érettségi feladatokban maximálisan járatosak legyenek és a 

kiegészítő (ld. Interkulturalis tudatosság) könyvek, ill. napi-heti sajtó segítségével olyan 

célnyelvi civilizációs tudásra tegyenek szert, amely a C1 szint ill. az emelt szintű érettségi 

megszerzéséhez elengedhetetlen.  

 

Fontos, hogy az utolsó évben a kiválasztott könyv felkészítsen az érettségi követelményeire.  

Annak érdekében, hogy a diákok az angol nyelvet interkulturálisan is el tudják helyezni és 

mélyebb bepillantást nyerjenek az angol-szász kultúrába és irodalomba, a tankönyveket 

további segédanyagokkal egészítjük ki. 

 
Interkulturális tudatosság 

- a célországok földrajza 

- a célországok történelmének rövid ismertetése 

- a tipikus angol-szász szokások, ünnepek megismertetése, bemutatása, esetleg gyakorlati 

megvalósítása (szerepjátszás, színpadi feldolgozás, az adott ünnepnap csoport-/osztály-/iskolai 

szintű megünneplése) 

Ajánlott irodalom: D. K. Stevenson: ‘American Life and Institutions’ 

   E. Fiedler et al.: ‘America in Close-Up’ 

   E. Tiersky – M. Tiersky: ‘The U.S.A. Customs and Institutions’ 

   D. McDowall: ‘Britain in Close-Up’ 

   P. Harvey – R. Jones: ‘Britain Explored’ 

   A. Resnick et al.: ‘Every Day’s a Holiday’ 

Irodalom 

- egyszerű, érthető, könnyen feldolgozható novellák olvasása és csoport-/osztály szintű 

megbeszélése 

- szókincsfejlesztés a feldolgozott irodalmi művek alapján  

Ajánlott irodalom:  Roald Dahl: ‘Roald Dahl Selection, A’; ‘More Tales of the Unexpected’ 

J. D. Salinger: ‘For Esmé – With Love and Squalor and other stories’ 

  

R. Hindmarsh: ‘Waiting and Other Modern Stories’ 

P. Taylor: ‘A Day Saved and Other Modern Stories’ 

 
 

Unit Skill Task / Time 

1
 

F
a

m
il

y
 l

if
e
  

 

Reading 

 

 Gap fill (missing phrases)  

 

Listening 

7 

 Identifying statements made 

 

Use of 

English 

7 

 Word formation gap fill  

 

Writing 

8−9 

 Writing an email 

 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

9−10 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 



Unit Skill Task / Time 
1

 

F
a

m
il

y
 

li
fe

  
 

Reading 

 

 Gap fill (missing phrases)  

 

Listening 

7 

 Identifying statements made 

 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Listening 

11 

 True/False statements 

 

Use of 

English 

11 

 Multiple-choice gap fill 

 

Reading 

12 

 Multiple-choice questions 

 

Writing 

14 

 Writing an argumentative essay 

 

Speaking  

14−15 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

   

Unit Skill Task / Time 

2
  

P
eo

p
le

 a
n

d
 s

o
ci

et
y

 

Reading 

16 

 Matching True/False statements to paragraphs 

 

Listening 

17 

 Factual error correction 

 

Use of 

English 

18 

 Word formation gap fill  

 

Writing 

19 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

19−20 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

22 

 Missing sentences 

 

Listening 

23 

 Matching speakers to statements 

 

Use of 

English 

23 

 Open cloze 

 

Writing 

24 

 Writing a student magazine article 

 

Speaking  

24−25 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

 

Unit Skill Task / Time 

3
 

S
h

o
p

s 
a

n
d

 s
er

v
ic

es
  

Reading 

26 

 Multiple-choice statements 

 

Listening 

27 

 Identifying statements made 

 

Use of 

English 

28 

 Multiple-choice gap fill 

 

Writing 

29 

 Writing an argumentative essay 

 



Unit Skill Task / Time 

Speaking 

29−30 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

32 

 True/False statements 

 

Listening 

33 

 Filling in a form 

 

Use of 

English 

33 

 Open cloze 

 

Writing 

34 

 Writing a letter of complaint 

 

Speaking  

34−35 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

Unit Skill Task / Time 

4
 

H
o

m
e 

 

Reading 

36 

 Missing sentences 

 

Listening 

37 

 Matching information 

 

Use of English 

37 

 Multiple-choice gap fill  

 

Writing 

38−39 

 Writing an email 

 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

39−40 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

42 

 Multiple matching 

 

Listening 

43 

 True/False statements 

 

Use of English 

44 

 Editing (word search) 

 

Writing 

44 

 Writing a student magazine article 

 

Speaking  

45 

 Statistics-based discussion 

 

 Debate 

 

 

 

Unit Skill Task / Time 

5
 

N
a

tu
re

  

Reading 

46 

 Multiple matching 

 

Listening 

47 

 Factual error correction 

 

Use of English 

48 

 Multiple-choice gap fill  

 

Writing 

48−49 

 Writing a leaflet 

 

 Writing a formal letter 

 



Unit Skill Task / Time 

Speaking 

49−50 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

52 

 Missing sentences 

 

Listening 

53 

 Identifying true statements 

 

Use of English 

53 

 Verb form gap fill 

 

Writing 

54 

 Writing a discursive essay 

 

Speaking  

54−55 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

Unit Skill Task / Time 

6
 

S
ch

o
o

l 
 

Reading 

56 

 Matching headings to paragraphs 

 

Listening 

57 

 Completing notes 

 

Use of English 

57 

 Word formation gap fill  

 

Writing 

58−59 

 Writing an invitation 

 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

60 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

62 

 Missing sentences 

 

Listening 

63 

 Matching statements to speakers 

 

Use of English 

63 

 Open cloze 

 

Writing 

64 

 Writing an argumentative essay 

 

Speaking  

64−65 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

 

 

 

Unit Skill Task / Time 

7
 

W
o

rk
  

Reading 

66 

 Missing sentences 

 

Listening 

67 

 Multiple matching 

 

Use of 

English 

68 

 Open cloze 

 

Writing 

68 

 Writing a formal letter 

 



Unit Skill Task / Time 

Speaking 

69−70 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

72 

 Multiple-choice statements 

 

Listening 

73 

 Matching statements to speakers 

 

Use of 

English 

74 

 Banked gap fill 

 

Writing 

75 

 Writing a formal letter/job application 

 

Speaking  

75 

 Picture-based discussion 

 

 

Unit Skill Task / Time 

8
 

H
ea

lt
h

  

Reading 

76 

 Gap fill (missing phrases) 

 

Listening 

77 

 Multiple-choice statements 

 

Use of 

English 

78 

 Open cloze 

 

Writing 

78 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

79−80 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Listening 

81 

 Completing notes 

 

Use of 

English 

81 

 Multiple-choice gap fill 

 

Reading 

82 

 Ordering paragraphs 

 

Writing 

84 

 Writing a letter from the editor (of a student magazine) 

 

Speaking  

84−85 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Skill Task / Time 

9
 

S
p

o
rt

  

Reading 

86 

 Missing sentences 

 

Listening 

87 

 Multiple-choice statements 

 

Use of English 

88 

 Jumbled sentences 

 

Writing 

88−89 

 Writing an email 

 



Unit Skill Task / Time 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

89−90 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

91 

 True/False statements 

 

Listening 

92 

 Completing notes 

 

Use of English 

92 

 Word formation gap fill 

 

Writing 

93 

 Writing an argumentative essay 

 

Speaking  

94−95 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

Unit Skill Task / Time 

1
0
 

F
re

e 
ti

m
e 

a
n

d
 c

u
lt

u
re

  

Reading 

96 

 Missing sentences 

 

Listening 

97 

 True/False statements 

 

Use of English 

98 

 Banked gap fill  

 

Writing 

98−99 

 Writing an email 

 

 Writing an informal letter 

 

Speaking 

100 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

102 

 Gap fill (missing phrases) 

 

Listening 

103 

 Matching statements to speakers 

 

Use of English 

103 

 Open cloze 

 

Writing 

104−105 

 Writing a book review (option 1) 

 

 Writing a literary essay (option 2) 

 

Speaking  

105 

 Statistics-based discussion 

 

 

 

 

 

 

Unit Skill Task / Time 

1
1

 T
ra

v
el

  

Reading 

106 

 True/False statements 

 

Listening 

107 

 Multiple-choice statements 

 

Use of English 

108 

 Adjective/adverb form gap fill  

 



Unit Skill Task / Time 

Writing 

109 

 Writing an argumentative essay 

 

Speaking 

109−110 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Reading 

112 

 Multiple-choice statements 

 

Listening 

113 

 Completing statements 

 

Use of English 

114 

 Banked gap fill 

 

Writing 

114 

 Writing a student magazine article 

 

Speaking  

115 

 Statistics-based discussion 

 

 Debate 

 

 

Unit Skill Task / Time 

1
2
 

S
ci

en
ce

 a
n

d
 t

ec
h

n
o

lo
g

y
 

Reading 

116 

 Matching summary statements 

 

Listening 

117 

 Multiple matching 

 

Use of 

English 

118 

 Word formation gap fill  

 

Writing 

118 

 Writing a student magazine article 

 

Speaking 

119−120 

 Situational role-play 

 

 Picture-based discussion 

 

H
ig

h
er

 l
ev

el
 

 Listening 

121 

 True/False statements 

 

Use of 

English 

121 

 Editing (word search) 

 

Reading 

122 

 Multiple-choice statements 

 

Writing 

124 

 Writing a discursive essay 

 

Speaking  

124−125 

 Picture-based discussion 

 

 Debate 

 

 

 

Készült a Nat 2020: 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján és az Oxford Solutions tankönyvcsalád 

és Oxford Excellence tankönyv helyitantenv mintáinak felhasználásával. 
 


