Helyi tanterv
biológia-kémia, matematika-fizika tagozat
1. idegen nyelv
2. csoport
9-12. évfolyam

IDEGEN NYELV

Célok és feladatok
A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az
angol a második idegennyelvük, viszont 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal már
rendelkeznekmás nyelvből Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi
foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az
órai munkában egyénileg, párban és csoportban is eredményesen vegyenek részt, órán
kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik saját erős és
gyenge pontjaikat.
Az 9–10. évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók fejlesztése, folyamatos sikerélmény
biztosítása. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2 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+ szintű nyelvtudást kell szerezniük, az előző szintnél
fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek lenniük
szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni.
A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért
használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására. A
kereszttantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a
tartalmakat más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá
váljanak. Fontos, hogy az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások az előző
évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást.
Ebben az életkorban a diákokat már nagymértékben segíti a szabályszerűségek felismerése
és alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van.
A középiskolában egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között.
A 12. osztály végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez
elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiákat.
Fejlesztési követelmények
A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni
és létrehozni. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (hallott szöveg értése,
beszédkészség, olvasásértés, szókincs, fogalmazás stb.), kialakult és továbbfejleszthető
nyelvtanulási stratégiái vannak. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai
érdeklődésének megfelelően fejleszti, az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat
(tévéműsorok, újságok, internet stb.) is hasznosítja önálló haladása érdekében. Nyelvtudása
segítségével más országok népeiről és kultúrájáról is képet tud alkotni.
Iskolánkban a tanulák képességéből és motiváltságából adódóan a fejlesztés várható
eredménye, hogy a tanulók a 10. évfolyam végén elérik vagy megközelítik a KER szerinti A2
szintet, a 12. évfolyam végén pedig a B1+ szintet.

Értékelés
Az értékelés módjai:






önértékelés
társértékelés (pár-, csoportmunkában)
szóbeli értékelés;
írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés;
összegző-lezáró értékelés (osztályzás)

A kisebb dolgozatoknál az osztályzás a következőképpen alakul:
 90-100 %:
jeles
 80-89%:
jó
 60-79%:
közepes
 50-59%:
elégséges

-49%:
elégtelen
A nagy témazáró dolgozatoknál (unit) az értékelés a következőképpen alakul:






85-100 %:
70-84%:
55-69%:
40-54%:
-39%:

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

A nagy témazáró dolgozatok az alábbi idegen nyelvi készségekre (olvasott szöveg értése,
nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség) épülnek.

Angol
Heti óraszám:

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3

11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Évfolyamonkénti tanterv
9. évfolyam
Éves óraszám: 108 (3/hét)
Minden évfolyamon kötelező a fonetikai jelek ismerete.
Az Oxford University Press honlapjáról adaptálva

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?

Elégedettség,
elégedetlenség,
bosszúság:

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…

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

Preferenciák:

What do you prefer?

I prefer sports games.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:
Információkérés, -adás:

What is it? What is it like?
What’s it in English?
What does that mean?
What time is it, please?
What class are you in?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…
It means…
It’s half past twelve.

How far is it?

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?

Excuse me. Where’s the science lab?
I’d like some information about the
gallery, please.
What time do you open and close?
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:

Can you give me a pen, please?
Could you repeat it, please?
Can you help me?

Felszólítás:

Stop at the next corner.
Come and take it.

Javaslat és arra
reagálás:

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

Kínálás és arra reagálás: Would you like a drink?

Meghívás és arra
reagálás:

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

Good idea.
OK. What time?

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.

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
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous

Birtoklás kifejezése

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

When does the museum open?
I don’t like fish.
What are the people doing?
I’m playing football

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,
prepositions,
helymeghatáro prepositional phrases,
zás
adverbs
there is/are

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

Időbeli viszonyok

Gyakoriság

how often?

Időpont

when? what time?

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

Óra

what’s the time?

Mennyiségi
viszonyok

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

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

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Minőségi viszonyok

what … like
what colour

What’s it like?
What colour is it?

Modalitás

can
could
should/ shouldn’t

She can swim very well.
Can I open the window?
Could you repeat that, please?
You should phone him.

Logikai viszonyok

linking words

and, or, but, because

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners
some+plural noun
any+plural noun

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

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

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

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, rokonság, barátok, közérzet, érzelmek,
külső, belső jellemzők

önismeret, illemtan, országismeret, földrajz,
kommunikáció

Otthon, lakás, iskola, tantárgyak, tanulás

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

kommunikáció, telefonálás, levélírás

hon- és népismeret, brit civilizáció

útbaigazítás

országismeret, földrajz, hon- és népismeret

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

hon- és népismeret, egészségtan, illemtan,
egészségtan, gasztronómia

Szabadidő, sport, egészség

önismeret, egészségtan

9-10. osztály

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat,

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is
használatosak.
Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi
óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
A tematikai egység
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések
nevelési-fejlesztési
megértése;
céljai
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó
közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése
világos beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó
információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, rövid részletek a
médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
A tematikai egység személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
céljai
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás,
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés,
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés
kezdeményezése, figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult
jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid
megnyilatkozások;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, rövid prezentációk és projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló
anyanyelvén és az első idegen nyelven.

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű
szövegekben;
A tematikai egység az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése
nevelési-fejlesztési az ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg
céljai
lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ
kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és
egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a
szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek,
újságfőcímek, könyv- és filmcímek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok,
egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.
Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök.

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
A tematikai egység írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre
nevelési-fejlesztési válaszadás;
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
céljai
tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség,
cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment
írása (például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek, rigmusok,
dalszövegek,

10. évfolyam
Évi óraszám: 108 (3/hét)
A 9. évfolyamon elsajátított készségek és ismeretek alkalmazása kiegészítve a 10. évfolyam
követelményeivel (dőlt betűvel szedve).

Az Oxford University Press honlapjáról adaptálva

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!

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

Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

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?

Elégedettség,
elégedetlenség,
bosszúság:

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…

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?
Are you able to speak English?

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?
It may/might/ could rain.

Lehetőség
Szándék, kívánság:

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

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:
Események leírása:
Információkérés, -adás:

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

Tudás, nemtudás:

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

What time do you open and close?
What did you see?
What were they like?
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?

Felszólítás:

Stop at the next corner.
Come and take it.

Javaslat és arra
reagálás:

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

Kínálás és arra reagálás: Would you like a drink?

Meghívás és arra
reagálás:

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

Good idea.
OK. What time?

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.

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
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect
simple(yet, already,
just)

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

Múltidejűség

past simple

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

Jövőidejűség

going to

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

simple future
Birtoklás
kifejezése

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

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

Térbeli viszonyok

Irányok,
prepositions,
helymeghatároz prepositional phrases,
ás
adverbs
there is/are

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

Időbeli viszonyok

Gyakoriság

how often?

Időpont

when? what 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.

How long were you in
Spain?
Óra
what’s the time?

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Mennyiségi
viszonyok

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

Minőségi
viszonyok

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

Modalitás

can

Logikai viszonyok

Szövegösszetartó
eszközök

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

could

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

linking words

and, or, but, because

Conditional

We will stay at home if it rains

articles, determiners
some+plural noun
any+plural noun

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

some +singular noun
any + singular noun
nominative and
accusative of personal
pronouns
demonstrative
pronouns
indefinite pronouns
Verbs + Infinitive
Verbs + -ing form

I, he, they…
me, him, them…
this, that, these, those
somebody, anybody, nobody,
everybody …
She is pretending to be asleep
She suggested going out

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, rokonság, barátok, közérzet, érzelmek

önismeret, illemtan, országismeret, földrajz,
kommunikáció

Otthon, lakás, iskola, tantárgyak, tanulás

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

Munka, hivatás, kommunikáció, telefonálás, levélírás hon- és népismeret, brit civilizáció
Közlekedés, tájékozódás, útbaigazítás

országismeret, földrajz, hon- és népismeret

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

hon- és népismeret, egészségtan, illemtan,
egészségtan, gasztronómia

Szabadidő, sport, egészség

önismeret, egészségtan

Szórakozás, kikapcsolódás, utazás, pályaudvar,
múzeum

kultúra, országismeret, hon- és népismeret,
brit civilizáció

11. évfolyam
Évi óraszám: 108 (3/hét)
Az Oxford University Press honlapjáról adaptálva

Tartalom
A 9. és 10. évfolyamon már megtanultak dölt betűvel szedve jelennek meg, amelyek
ismerete szükséges a továbbhaladáshoz. A 11. évfolyam anyaga normal betüvel szedve.
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

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

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

Elköszönés:

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

Goodbye.
Bye!
See you.

Bemutatkozás,
bemutatás:

My name is…
How do you do?
This is my friend, Sam.

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.

Good night.
Thanks, bye.

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.
You must arrive on time.
You needn’t wait for me.

Lehetőség:

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

Terv:

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

Ígéret

I’ll help you with the homework.

Which one are you going to
buy?
Where are you going?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:
Események leírása:
Információkérés, -adás:
Tudás, nemtudás:
Ismerés, nem ismerés:

What is it?
What does that mean?
What does it look like?
This photo shows...
What happened?
Did you meet Alice?
When will you leave?
Can you tell me the way to the station?
Do you know where he lives?
Do you know Sam?

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

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:

Tiltás, felszólítás:
Segítségkérés és arra
való reagálás:

Could you do me a great favour?
Could you give me a piece of paper?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…
You mustn’t smoke here.
Don’t worry.
Can you help me?

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

How can I help you?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:

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

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása

Sorry, what did you say?
How do you spell it?
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Hi, Matt, how are you today?
And then… So… because…

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Jelenidejűség

present simple

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

Múltidejűség

past simple
past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

going to
future with will

Birtoklás
kifejezése

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of

Térbeli viszonyok

Irányok,
prepositions,
helymeghatároz prepositional phrases,
ás
adverbs
picture location

Időbeli viszonyok

Gyakoriság
Időpont
Időtartam

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

when
perfect simple

What did you do on Sunday?
I stayed at home and revised.
It was found behind the desk.
What were you doing at six
yesterday?
After dad had washed the car, he
read the newspaper.
What are you going to do on
Sunday?
She’ll be at home tomorrow.
I think Barcelona will win.
We haven’t got a house, but we
have a flat.
my, your, his/her/its,our, their
mine, yours,…theirs
Joe’s brother
the door of the cupboard
Whose?
here, there, on the left, on the right,
in, on, under, opposite, next to,
between, in front of, behind, inside,
outside, above
at the top / bottom, on the
left/right, at the back, in the
background
already, yet, just
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
yesterday, last week, two years
ago,
tomorrow, next week
in 1998, in May, at 4 o’clock, on
Tuesday
I was sleeping when the phone
rang.
We have lived here for seven
years.

Fogalomkörök
Mennyiségi
viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
singulars and plurals
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns
uncountable nouns

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 The Nile is longer than the
(short, long adjectives) Amazon.
She is the most beautiful girl in the
irregular adjectives
class.
better, worse, farther

Modalitás

should/shouldn’t

can/ could
(ability)

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

linking words
zero conditional
first conditional
second conditional
wish

I think you should visit the Roman
Baths.
You shouldn’t eat so much..
She can swim very well.
How fast can you run?
He could come in through the
window.
Can/could/may I open the window?
You must read this book.
Did you have to work last week?
You mustn’t drive fast here.
John must be ill.
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
with present and past
reporting verbs

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

Szövegösszetartó
eszközök

articles
some, any, many,
much
countability
indefinite pronouns
purpose

a, an, the
There isn’t much milk in the fridge,
but there are some eggs there.
Somebody, anybody, nobody,
everybody, something, etc.…
We will help you so you can pass
the exam

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, ünnepek, napi tevékenységek, iskola, bűn,
bűnmegelőzés

önismeret, illemtan, országismeret, földrajz,
kommunikáció

Barátok, személyleírás, képleírás, helyleírás

önismeret, kommunikáció, kultúra, földrajz

Város és vidék, tájak, tájékozódás a világban.
Természeti katasztrófák

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

11-12. évfolyam

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 tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a
köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik.
Egy beszélgetés során megérti a résztvevők világosan megfogalmazott
érveit több beszélő esetén is.
A tematikai egység
Megért fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban,
nevelési-fejlesztési
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az
céljai
érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag
lassan és érthetően beszélnek.
Képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek
általános és részinformációinak megértésére.
A fejlesztés tartalma
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témákról.
A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik.
Mindennapi társalgásban 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
többségének 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.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek,
viták, interjúk, dalok, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

Előzetes tudás

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

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is
önállóan boldogulni.
Gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdeklődési körébe
tartozó és általános témákról is.
Ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs
A tematikai egység
forgatókönyveket.
nevelési-fejlesztési
Alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a kommunikációs
céljai
helyzethez.
Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és
kommunikációs helyzetekben képes zökkenőmentes kommunikáció
kezdeményezésére, fenntartására és lezárására vizuális és verbális
segédanyagok alapján.
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, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire.
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film,
könyvek.
Újságcikk, előadás, eszmecsere, véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések
megválaszolása.
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata.
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése.
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni).

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások
bevonása, a 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,
semleges stílusú nyelvi megfelelőikkel.
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola 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 fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Társalgások, megbeszélések, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek
eljátszása.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

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

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre.
Tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mondanivalójának
A tematikai egység szókincsét és tartalmát, és szükség esetén tudatosan módosítja azt.
nevelési-fejlesztési Tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy probléma főbb pontjait.
Képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott
céljai
témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló
megnyilatkozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) vizuális és
verbális segédanyagok alapján.

A fejlesztés 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.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása,
alkalmazása.
Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, 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 helyzetekre.
A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan.
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg,
érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek
bemutatása, szerep eljátszása.

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 tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, az
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket.
Megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek
A tematikai egység
gondolatmenetének lényegét.
nevelési-fejlesztési
Követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és kiszűri a
céljai
részinformációkat.
Képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos
általános és részinformációinak megértésére.
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.
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Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt
érvelésekben.
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli
kommunikációhoz szükséges mértékben.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése.
Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez 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.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, prospektus), hagyományos és elektronikus levelek,
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő
szövegek, egyszerű irodalmi szövegek.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Íráskészség
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 írásban kifejezi.
Minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő
szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról.

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról.
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről,
benyomásairól és véleményéről, alátámasztja véleményét.
Képes hatékony írásbeli interakciót folytatni.
A tematikai egység
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez tartozó
nevelési-fejlesztési
szövegről, illetve saját ötleteiről.
céljai
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket hoz létre a
műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.
Jártasságot szerez az érettségi íráskészséget mérő feladatainak
megoldásában és az értékelésükre használt kritériumok
alkalmazásában.
A fejlesztés tartalma
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Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó,
ismerős témáról, 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.
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, illetve 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).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük.
Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.
Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása.
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.
A mondanivaló közvetítése 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; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó
bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve
kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező
üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű
ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás);
egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek.
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12. évfolyam
Évi óraszám: 96 (3/hét)
Az Oxford University Press honlapjáról adaptálva

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

Excuse me.
Hi.

Yes?
Can I help you?

Köszönés:

Good morning / afternoon / evening

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

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

Bemutatkozás,
bemutatás:

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

Goodbye.
Bye!
See you.

My name is…
This is Mr/Mrs/Miss…

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

Good night.
Thanks. Bye!
OK, bye.

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.
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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?

Elégedettség,
elégedetlenség,
bosszúság:

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

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

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

What do you think?
What do you think of it?

I don’t think it’s good.
I think it’s terrible.
I need time to think about it.

Érdeklődés, tetszés,
nemtetszés:

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

I’m interested in art.
They don’t really interest me.
I think it’s great.

Dicséret, kritika:

You’re really kind.
Well done.
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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:
Események leírása:
Információkérés, -adás:

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

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…

What is it?
What does he look like?
What happened?

Thr door opened and the
passengers were thrown out
of the plane.
When will you have to go back?
About an hour later.
How did you find out about the job?
I saw it advertised on a
website..
How far is the beach from here?
It's just a few hundred
When did you start kayak surfing?
metres.
Ten years ago.
Do you know if we may camp here?
I’m not sure about this.
I have no idea.
Are you sure you want to go?
I’m not sure. Maybe.
Do you think Romeo and Juliet is on this I don’t think it's played in this
week?
theatre.
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?
Segítségkérés és arra
I need help with my homework. Could
való reagálás:
you translate a few words for me?
Javaslat és arra
Let’s go to a pub tonight.
reagálás:
How about skiing at the weekend?
Tanács és arra reagálás: What would you recommend?
What shall I do?

3
2

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

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés
Nem értés, magyarázatkérés,
magyarázat értés ellenőrzése

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés
kezdése
Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása

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

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
(dynamic, state verbs)
present continuous
present perfect simple
present perfect
continuous

Múltidejűség

I took orders and served food and
drinks.

past continuous

We were sitting on the beach when
we heard the noises.
He said they had been married for
ten years.

going to
present continuous
future simple
future continuous
future perfect

Birtoklás
kifejezése

Térbeli viszonyok

Irányok,

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.

past simple

past perfect
Jövőidejűség

What time does this pub open?

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

have
possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
whose

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

prepositions,

under, opposite, next to, between,
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the cook’s helper
the entrance of the restaurant
Whose car is that?

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

helymeghatároz prepositional phrases,
ás
adverbs
location
Időbeli viszonyok

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

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
enough, too, quite

two hundred and second
seven hundred and fifty-five

Modalitás

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

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

Logikai viszonyok

linking words

and, or, but, because, although,
however, whereas, etc.

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,

a, an, the, no article
He's the doctor who helped my
grandmother..
Harrods, which is in Knightbridge in
London, is a famous department
store.
He decided to go to the cinema.
He suggested going to the
cinema.

Gyakoriság
Időpont
Időtartam

relative pronouns,
defining and nondefining relative
clauses
verb+ infinitive/
verb+ing

Question tags
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He will come, won’t he?

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, barátok, öltözködés, ruhavásárlás, divat

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

Munka, munkahely, napi tevékenységek,
álláskeresés

önismeret, kommunikáció, illemtan, brit
civilizációs ismeretek, népismeret

Levélírás, hivatalos levél, email, telefon,
kommunikáció, internet, számítástechnika

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

Életmód, egészség, orvos, betegség

egészségtan, brit civilizáció, önismeret

Sport

egészségtan

B1 nyelvi szint.
A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi
beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik.
A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet
legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
A fejlesztés várt segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a
eredményei a B1 főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
fejlesztési ciklus A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a
végén
nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó,
lényegre törően megfogalmazott szövegekben.
A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket
fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli
megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző
stílusjegyek.
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga középszintű
követelményeinek.
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Érettségi követelmények
A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből,
melynek során a felsorolt témaköröket, amiket a négy év során elsajítítottak tudniuk kell.
Ezen túlmenően a négy év során
elsajátított kommunikációs szándékokkal és
fogalomkörökkel is tisztában kell lenniük a tanulóknak. Jártasságot szerez a tanuló a
középszintű érettségi vizsga feladatainak megoldásában minden készségben.

Témakörök 12. évfolyamra
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.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

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

Etika: önismeret,
ember az időben:
gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor öregkor,
családi élet.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás,
bevétel, megtakarítás,
hitel, rezsi, zsebpénz.
Technika, életvitel és
gyakorlat: tudatos
vásárlás.
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.
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Technika, életvitel és
gyakorlat:
fenntarthatóság,
környezettudatosság
otthon és a
lakókörnyezetben,

Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan – Mit
tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a
fenntarthatóságért?

víz- és energiatakarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: lakóhely
és környék
hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség,
védett természeti
érték, változatos
élővilág, a Föld
mozgása, az időjárás
tényezői, a Föld
szépsége,
egyedisége.
Földrajz:
településtípusok;
globális problémák,
életminőségek
különbségei, pl. az
éhezés és a
szegénység okai.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. tagozatok,
fakultációk).
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.

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

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
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Informatika: digitális
tudásbázisok,
könyvtári információs
rendszerek.

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.).

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

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: rövid epikai,
lírai, drámai művek
olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: ekönyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport:
táncok, népi játékok,
a sport és olimpia
története, példaképek
szerepe, sportágak
jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene,
popzene.
Dráma és tánc: a
szituáció alapelemei,
beszédre késztetés,
befogadás,
értelmezés,
különböző kultúrák
mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra:
művészi alkotások
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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 megismerése,
az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek
és kockázatainak
megismerése, 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
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értelmezése.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás,
bevétel, megtakarítás,
hitel, rezsi, zsebpénz.
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