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9-12. évfolyam
Bevezetés:
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai
referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az
általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel
és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
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A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset,
felfogja, mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és
szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének az 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, a korosztályok és a társadalmi csoportok között
különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági
szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának a szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg
autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók
maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé
válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami
komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási
folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a
projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással, 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. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A NAT lehetővé teszi az élő idegen nyelv emelt szintű oktatását is a helyi tantervben
meghatározott, a kerettantervben előírt minimum 3 óránál magasabb óraszámban, hogy a
tanulók igényeik szerint emelt szintű érettségi vizsgát tehessenek.

Célok és feladatok
A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek. Ez alatt az idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és
szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé
teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban és csoportban is eredményesen
vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális:
ismerik saját erős és gyenge pontjaikat.
Az 9–10. évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók motivációjának fenntartása és
fejlesztése, folyamatos sikerélmény biztosítása. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok
eljussanak az B1-B2- 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
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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 B2+ 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 az 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 B2- 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.

Tananyag-ajánlás:
A helyi tantervhez javasolt tananyagok (kurzuskönyvek, készségfejlesztő könyvek, vizsgára
felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok) a következő szempontoknak kell, hogy
megfeleljenek:
1. témái egyezzenek meg az érvényben lévő NAT és kerettantervek témaelőírásaival
2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak legyenek
3. minden szempontból feleljenek meg a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak
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4. egyenletesen és fokozatosan fejlesszék az idegen nyelvi kulcskompetencia
komponenseit
5. alkalmasak legyenek az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia
fejlesztésére is
6. tartalmazzanak az „e-learning”- hez is tananyagot
7. ne tartalmazzanak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat,
feladatokat
8. alkalmasak legyenek a kompetencia alapú oktatásra

Képzési szakaszok
Az első idegen nyelvből a gimnázium 9-10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála harmadik vagy negyedik szintjére, azaz a B1- B2tudásszintre. 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 a B2+ 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.
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9. évfolyam
Óraszám: 288/év, 8/hét
Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés, elköszönés:

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

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is my friend, …
Email- és képeslapírás:

Köszönetnyilvánítás
arra reagálás:
Bocsánatkérés
reagálás:

és

How do you do?
Good morning.
Hello Bill.
Very well, thank you.
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks.
Hello, I’m …
Hi. Nice to meet you.

Dear John,
Dear Mr/Ms…
Best wishes,
Love,
I look forward to hearing from you.
Yours sincerely
és Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.

arra I’m sorry. I’m very sorry.

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / New year / Birthday!
és azokra reagálás:
Have a nice holiday.

Not at all.
That’s all right..
You're welcome.
That’s all right.
Happy Christmas / New Year /
Birthday!
Thank you.
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Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás, együttérzés:

I’m sorry.
Sorry to hear that.
Sorry I’m late.

Öröm, szomorúság:

Are you happy about that?
I’m happy to see you.
What do you think?

Great!
I’m so happy.
I’m happy to hear that.
That’s good news.
I’m sorry to hear that.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Érdeklődés:

Are you interested in music?
How do you spell it?

I love rock music.

Tetszés, nemtetszés:

Do you like … ?
I like … .
She loves listening to music.
Do you like the new teacher?

I think it’s great.
I don’t like it.

Akarat, kívánság:

Would you like a sandwich?
I want to do this work later..

I’d like a hamburger

Képesség:

Can you speak French?
Can you play football?

I can understand French
I can’t play tennis.

Szándék, kívánság:

What would you like to do?

I’d like to go out today.

Terv:

What are you going to do?

I’m going to make a party.

He's nice, I like him.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok,
személyek What is that? What is it like?
megnevezése, leírása:
What’s it in English?
There is a blue pen on the table in the
corner.
Események leírása:
We went to the cinema first, then we had
dinner in a Chinese restaurant.
Információkérés, -adás:
Did you see him at the party?
When does the last bus leave?
Where do you go to school?
Can you tell me the way to the station,
please?
How do you spell it?
Tudás, nemtudás:
Do you know what's on TV tonight?

It’s… / That’s…

Yes, I did, he was there.
At 11 p.m.
I go to technical college.
Go along this road, then take
the second street on the right.
I don’t know.
I have no idea.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:

Can I use your pen, please?
Could you repeat that, please?
Can you help me?

Felszólítás:

Stop at the corner.

Javaslat és arra reagálás:

Let’s go to the cinema tonight.

Good idea.

Kínálás és arra reagálás:

Would you like a drink?

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

What would you like?
Have an apple.
Here you are.

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

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés

Pardon?
Sorry, what did you say?
Betűzés kérése, betűzés
How do you spell it?
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat Sorry, I don’t understand.
értés ellenőrzése
Could you understand?

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
present continuous
present perfect simple

He comes from New Zealand.
When do you usully go to sleep?
Shes wearing blue jeans.
What are you doing now?
She' travelled to most prts of the
world.
Have you ever been in a car
accident?

Múltidejűség

past simple

We had lunch in pub yesterday.
How much money did you get?

Jövőidejűség

going to

What are you going to do on
Sunday?
I’ll have a cheese sandwich.
When will you finish school?

future simple
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Fogalomkörök
Birtoklás
kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
have (got)

possessive adj.
possessive pronouns
genitive ’s
of
Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional
adverbs

Időbeli viszonyok Gyakoriság

how often?

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

when? what time?
Időpont

Óra

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

what’s the time?

always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
now, in the morning
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week
in 2002, in August, at 2 o’clock, on
Friday
It’s quarter past five.
children, people, men, women …
one, two, three., …
first, second, …
How many friends have you got?
How much milk have we got?
I haven’t got any time now.
a lot, not much, little, few
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake

Mennyiségi
viszonyok

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

Minőségi
viszonyok

comparative sentences London is bigger than Paris.
(short, long adjectives) She is as old as me.
This is the best restaurant in the
world
irregular adjectives
good, bad …(better, worse)
what … like
What’s it like?
what colour
What colour is it?

Modalitás

can

Logikai
viszonyok

could

She can dance very well.
Can I open the window?
I couldn't drive when I was
younger.
Could you find it?

linking words

and, or, but, because
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Fogalomkörök
Szövegösszetartó
eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
articles, determiners
some+plural noun
any+plural noun

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

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

c) Témakörök
Témakör
Ismerkedés, bemutatkozás, iskolatársak,
család, rokonság, személyleírás, jellemzés

Kapcsolódási pont
barátok, önismeret, illemtan, ország ismeret, földrajz,
kommunikáció

Közvetlen környezetünk, lakás, tanterem, tantárgyak, oktatás, hon- és népismeret, brit civilizációs
város/falu, épületek
ismeretek, illemtan
Mindennapi életünk, napirend, szokásos tevékenységek, gasztronómia,
honés
népismeret,
házimunka, tanulás, szabadidő, étkezés, vendégség
egészségtan, brit civilizációs ismeretek,
illemtan
Kommunikáció, email

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

Időjárás, évszakok, ruha, öltözködés, divat, sport

természetismeret, hon- és népismeret, brit
civilizációs ismeretek, földrajz, meteorológia,
egészségtan, divattörténet

Szórakozás, kikapcsolódás, zene,

kultúra, média, hon- és népismeret, brit
civilizáció, földrajz

Étkezés, vendégség, bevásárlás

gasztronómia,
honés
népismeret,
egészségtan, brit civilizációs ismeretek,
illemtan

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;
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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.
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Ajánlás az éves óraszám felhasználására:
Témakör
1. Személyes vonatkozások
2. Közvetlen környezetünk
3. Étkezés, bevásárlás
4. Napirend
5. A kommunikáció formái
6. Időjárás, évszakok, öltözködés
7. Szórakozás, kikapcsolódás
Szabadon felhasználható:
 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal
való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy
célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.)
és/vagy
 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy
 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése
egyéni, pár-, vagy csoportmunkában

óraszám
45
36
36
36
35
36
35
29

Összesen:

288

10. évfolyam
Óraszám: 252/év, 7/hét
Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.

Yes?
Can I help you?

Köszönés:

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

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

Elköszönés:

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

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks, bye.
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Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
How do you do?
This is my friend, … .
This is …
Telefonálás:

Hello, is that Peter? This is John.
Can I speak to Jane, please?

Hello.
How do you do?
Nice to meet you.
Pleased to meet you.
Yes, just a minute, please.

Levéírás, email, képeslap: Dear/Hi Peter,
Dear Mr/Ms …
Best wishes,
Love,
By for now,
Looking forward to hearing from you.
Yours sincerely,
Greetings from …
Érdeklődés
mások How are you?
hogyléte felől és reagálás: Are you fine?

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

Engedélykérés és reagálás: Can I sit here?
Could I open the window?

Yes, of course.
Certainly.

Köszönetnyilvánítás
arra reagálás:

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

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

arra I’m sorry. I’m very sorry.

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

Bocsánkérés
reagálás:

és

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

Great!
I’m so glad / happy.
I’m happy to hear that.
I’m sorry to hear that.
I’m saad about it.
I’m so sorry for…

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

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
It wasn’t very good.

I hope we’ll get there in time.
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
véleménynyilvánítás
arra reagálás:

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

Érdeklődés, érdektelenség, Are you interested in music?
tetszés, nemtetszés:
What are you interested in?
Do you like Italian food?
How do you like it?
What do you think of … ?

I think it’s terrible.
It’s fine/nice/not bad.
It's OK.
Yes, I love it.
I enjoy music, but I don't care
for films.
I think it’s great.
I really like it.
I don’t like it.
It looks nice.

Dicséret, kritika:

You’re really kind.

Akarat, kívánság:

Would you like some coffee?
We want to travel to France this year.

I’d like some tea.

Képesség:

Can you help me with this exercise?
We can't finish this work by tomorrow.

I think I can help you.
I think I can do it.

Kötelezettség:

Do you have to work hard?
I had to get up early this morning.
You must work harder.

Javaslat:

You must see this film, it's very good.
She shouldn't drink so much coffee.

Terv:

I’m going to see the doctor tomorrow.
I want to improve my English.
We're planning a trip to France.
I'm thinking of moving house.

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

Tudás, nemtudás:
Ismerés, nem ismerés:

It’s…/ That’s…
It's small and ugly.
She looks pretty. She's tall, and
she's got long hair.

We put everything in the car and left for
Paris. On the way…
Did you see Jim in the pub?
Yes, he was there.
Can you tell me the way to the post office? Take the second street on the
right, and go down King
Street.
Do you know when the last bu leaves?
I have no idea.
Do you know Peter?
Yes, we have already met.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:

Could you do me a favour?
Could you give me your phone number?

Yes, sure.
Of course.
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Tiltás, felszólítás:

Please don't smoke here.
Don’t worry.
Segítségkérés és arra való Can you help me with this exercise?
reagálás:

Certainly, what's the problem?
I'm afraid I can't.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:

Párbeszéd strukturálása:

Visszakérdezés, ismétléskérés

Pardon?
Sorry, what did you say?
Betűzés kérése, betűzés
How do you spell it?
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat Sorry, I don’t understand.
értés ellenőrzése
Could you understand?
Beszédszándék
jelzése,
beszélgetés Guess what!
kezdése
Can I talk to you a little?
Elemek összekapcsolása
And then… So… because…

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Múltidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple

She likes going to the cinema.
She swims well.
present simple passive
English is spoken all over the world.
What are the two men at the back
present continuous
doing?
Have you been to a fashion show?
present perfect simple
She's written twenty books so far.
present
perfect How long have you been working in
continuous
this office?
present perfect passive
They haven't been invited to the
party.
past simple

past simple passive
past continuous

past perfect
Jövőidejűség

going to
future simple
future simple passive

We decided to go to the seaside last
week.
What did you do there?
My car was stolen last night.
When I phoned her, she was having
a shower.
What were you doing at ten last
night?
He said he had been ill for two days.
What are you going to do after
college?
Jane will be eighteen next year.
I’ll make chicken for dinner.
His new book will be published next
month.
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Fogalomkörök
Birtoklás
kifejezése

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

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional
adverbs

Időbeli viszonyok Gyakoriság
Időpont
Időtartam

adverbs of time
how often?
when? what time?

here, there, on the left, on the right,
phrases, in, on, under, opposite, next to,
between, in front of, behind, inside,
outside, above, etc.
picture location
at the top / bottom, on the left/right,
at the back, in the background
geographical location
along the street, down the road, past
the park, opposite the station, etc.

what’s the time?
when
perfect simple
Mennyiségi
viszonyok

singulars and plurals
cardinal numbers
ordinal numbers
countable nouns

uncountable nouns
quantifiers

Minőségi
viszonyok

I haven’t got a brother, but I have
two sisters.
my, your, his/her/its, our, their
mine, yours,…theirs
Jim’s uncle
the windows of the house
Whose?

already, yet, just
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week
in 2011, in May, at 2 o’clock, on
Wednesday
It’s a quarter past four.
I was sleeping when the phone rang.
I've lived here for seven years now.
children, people, men, women …
one, two, three… a hundred and…
first, second… twentieth…
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.
much, many, (a) few, (a) little, a lot
of, lots of
a cup of tea, a piece of cake, a glass
of water, a kilo of potatoes, a bunch
of flowers, etc.

comparative sentences She''s much nicer than her sister.
(short, long adjectives) Jane is the most beautiful girl I've
ever seen..
irregular adjectives
better, worse, farther, etc.
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Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
should/shouldn’t

Modalitás

can/ could
(ability)
can/could (permission)
might (possibility)
must (obligation)
have to (obligation)
Logikai
viszonyok

linking words
first conditional

Szövegösszetartó
eszközök

articles
some, any, many, much
countability
indefinite pronouns

What should I do?
You should do more work.
She can swim very well.
We couldn't finish it last night.
Can/could I open the window?
I might go out, or I might stay at
home.
You must read this book.
Did you have to work last week?

and, or, but, because, so, although
I'd buy a new computer if I had more
money.
second conditional
If I had the time, I’d travel the world.
time clauses with future I'll give her a call when I get home.
meaning
a, an, the
There isn’t much juice in the fridge,
but there are some apples there.
somebody,
anybody,
nobody,
everybody, something, etc.

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, barátok, ismerkedés, társas kapcsolatok, önismeret, illemtan, kommunikáció, hon- és
házasság, élettörténet, iskolai és napi tevékenységek
népismeret
Emberi tulajdonságok, érzelmek, személyleírás

önismeret,
kommunikáció,
természetismeret

A munka világa, diákmunka, tervek, vágyak

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

Egészséges életmód, betegség, orvos

egészségtan,
népismeret

Utazás, útbaigazítás

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

Levélírás, email, internet,
kommunikáció, hírek, média

űrlapkitöltés,

természetismeret,

kultúra,

hon-

és

telefon, illemtan, kommunikáció, hon- és népismeret,
brit civilizációs ismeretek
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A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni
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Ajánlás az éves óraszám felhasználására:
Témakör
1. Személyes vonatkozások
2. Változások az életünkben
3. Személyek bemutatása, érzelmek
4. Munka világa
5. Útbaigazítás
6. Utazás
7. Betegség, orvosnál
8. Egészséges életmód
9. Kikapcsolódás, könyv, film, történetmesélés és írás
10. Levélírás, email, űrlapkitöltés
11. Telekommunikáció, internet, média
Szabadon felhasználható:
 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal
való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy
célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.)
és/vagy
 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy
 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése
egyéni, pár-, vagy csoportmunkában

óraszám
20
20
20
20
20
25
25
16
20
20
20
26

Összesen:

252
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11. évfolyam
Óraszám: 180/év, 5/hét

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

Excuse me.
Hi.

Yes?
Can I help you?
What can I do for you?

Köszönés:

Good morning / afternoon / evening

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

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

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
See you tomorrow.
Good night.
Take care.
Have a good day.
Keep in touch.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
This is Mr/Mrs/Miss…
How do you do?
This is my friend …
Személyes
levél:

és

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks. Bye!
Thanks.
OK, bye.
Hello.
Nice to meet you.
Pleased to meet you.
How do you do?

hivatalos Dear Jane,
Hi Peter,
Dear Mr/Mrs/Ms … ,
Kind regards,
Best wishes,
Write soon,
Love,
I’m looking forward to hearing from you
soon.
Yours sincerely,
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Érdeklődés
mások How are you?
hogyléte felől és reagálás: How are you feeling today?
How are you doing?

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

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

Yes, go ahead.
Not at all.

Köszönetnyilvánítás
arra reagálás:

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

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

Bocsánat kérése és arra I’m sorry. I’m very sorry.
reagálás:
Please forgive me.

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

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

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 about it.
I’m sorry to hear that.
Oh, dear.

Öröm, szomorúság:

Are you happy about that?
What do you think of it?
How do you feel about … ?

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

Yes, it's great.
I’m very happy/glad about it.
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…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not very good.
That wasn’t very good.
I’m tired of…
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Csodálkozás:

Jim was caught cheating in his exam.

Was he?
Really?
I can't believe that.

Remény:

What are you hoping for?
What are you looking forward?

I’m looking forward to…
I hope you’ll have time to join
us for lunch.

Aggodalom, félelem:

What’s the matter?
Are you afraid of … ?

I’m frightened by the news.
I'm afraid … .

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

és

What do you think?
és What do you think of … ?

I don’t think it’s good.
I think it’s terrible.

igazának You’re right.
el nem You’re wrong.

Érdeklődés,
nemtetszés:

tetszés, Are you interested in … ?
Do you like … ?
You like golf, don’t you?

I’m interested in … .
It doesn’t really interest me.
I think it’s great.

Dicséret, kritika:

You’re really kind.

Akarat, kívánság:

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

I’d like some juice.

Képesség:

Can you ride a motorbike?
I just wasn’t able to do it.

I couldn’t ride a motorbike.

Kötelezettség:

I have to go to the office by 8 every day.
When do we have to finish this work?

Szükségesség:

I need two eggs to make breakfast.
You must work faster if you want to fiinsh
soon.

Lehetőség:

She may be late for the meeting.
I might see you tomorrow.
I could be a champion if I trained hard.

Szándék, kívánság:

What do you want to do?
Would you like to leave now?

I’d like to go out tonight.
I don’t want to stay long.

Terv:

What are you planning?
What are you going to do?

I’m planning to go to college.
I’m going to find a new job.
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok,
személyek What is it?
megnevezése, leírása:

Események leírása:
Információkérés, -adás:

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

What does she look like?
What is … like?
How was the traffic this morning?
What happened?

How many bananas did you eat?
When will the train arrive?
How do I get to the station?
Who was this book written by?
Do you know if there’s a train from here to
London?
Are you sure you want to go there?
Do you think there is enough food left?
Do you know Peter?

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for… / It's
made of …
Your sister looks like a film
star. She is in her twenties, she
looks pretty, etc.
She walked into the room and
stopped. She listened carefully.
Then she…
There weren't too many.
At ten in the morning.
Take a number 6 bus.
I’m not sure about this.
I have no idea.
I’m not sure. Maybe.
I don’t think so.
Yes, he's a friend of mine..

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:

Could you do me a favour?
Can you lend me your phone?

Yes, of course.
Sorry, I can’t at the moment.
I’m afraid I can’t.
Would you pass me the water please?
Certainly, here you are.
Would you mind opening the window?
Yes, if you please.
Tiltás, felszólítás:
You mustn’t smoke here.
OK, I won’t.
Don’t do this.
All right.
Segítségkérés és arra való I need help with my homework. Could you Certainly.
reagálás:
translate a few words for me?
Yes, of course.
Javaslat és arra reagálás:
Let’s go swimming at the weekend.
I’d prefer to go cycling.
How about having lunch in a pub?
Good idea.
Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?
Yes, I’d love to.
No, I’m afraid I can’t.
I’m sorry, I can’t.
Tanács és arra reagálás:
What shall I do?
Why don’t you…?
What do you think I should do?
I think you should…
What would you recommend?
I don’t think you should…
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés

Párbeszéd strukturálása:

Beszédszándék
jelzése,
kezdése
Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása

Pardon? Could you repeat it?
Where did you say you wanted
to go?
Sorry, did you say she lived in
Central Park?
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat I don’t think I understand.
értés ellenőrzése
Could you understand?
Sorry, what does that mean?
beszélgetés Can I ask you a few questions?
Imagine…
And then… so…
Well, thank you for listening,
it’s been nice talking to you.

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Múltidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
present simple
She works from 9 to 5
present simple passive
My car is serviced every year.
present continuous
Which project are you working on?
present
continuous The road is being widened.
passive
Are you being served?
present perfect simple
I've never seen such a good film
before.
present
perfect They've been staying in the hotel for
continuous
more than a week.
present perfect passive
I've been invited to a wedding.
past simple

past perfect passive

I stayed at home and watched the
football.
The museum was opened fifteen
years ago.
What were you doing when the
accident happened?
I didn't go to the cinema because I'd
seen the film before.
The house had been redecorated.

going to
present continuous
future simple

We're going to stay in a hotel.
I'm seeing a doctor tomorrow.
I'll see you later.

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

I have two brothers and a sister.
my, your, etc.
the manager’s daughter
the door of the car
Whose umbrella is this?

past simple passive
past continuous
past perfect

Jövőidejűség

Birtoklás
kifejezése
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Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional
adverbs
location

Időbeli viszonyok

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

already, yet, just, before
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day, etc.
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week, in 1990, in
March, at 7 o’clock, on Monday, for
a week, since January, etc.

Mennyiségi
viszonyok

cardinal
/ordinal
numbers,
decimal
numbers,
fractions,
percentages, money

two hundred and second
nine hundred and forty-five thousand
eight hundred and twenty-two
pounds
30 per cent, etc.

Minőségi
viszonyok

comparative sentences

Tom works harder than Peter.
This is the most interesting book I've
ever read.

Modalitás

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

Gyakoriság
Időpont
Időtartam

modals
infinitive
Logikai
viszonyok

+

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

Do you think I should see a doctor?
You ought to be more careful with
your money
I couldn’t get there on time.
She could have married anyone she
wanted.
We weren’t able to solve the
problem.
It was so late that we had to take a
taxi.
I don't think it's true, but it might be.
They used to be friends when they
were young.
perfect They may/might have been at home
last night.

linking words
first conditional
second conditional
third conditional
zero conditional

and, or, but, because, although, that’s
why, however, etc.
If I see Dave, I'll tell him to call you.
I'd buy a new car if I had money.
If I'd known you were coming, I'd
have cooked you a meal.
If I get a headache, I take an aspirin.
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Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Függő beszéd

reported speech

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
a, an, the, no article
indefinite pronouns, etc. some, any, every, all, no, none,
somewhere, no-one, etc.
relative
pronouns, The boy who lives next door has
relative clauses
gone to the beach.
That's the woman whose dog ran
away.

He told me she had passed her test.
I hoped you would call.
He asked me to open my suitcase.
She asked me why I had come.
She complained that she never had
free time.

c) Témakörök
Témakör
1.Utazás, turizmus
- nyaralás
- utazási célpontok
- közlekedési eszközök
- kedvelt nyaralási cselekvések
országok,
emberek,
látványosságok

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

2.Ember és társadalom
- bűn és bűnhődés
- kalandok
3.Jövőnk
- életünk a jövőben: életmód, környezetünk

4.Szórakoztató ipar
- művészetek
- hírességek
- zene, tánc, fesztivál, koncert
- mozi, színház, előadások

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai,
nyelvek és vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai jellemzői.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Technika, életvitel és gyakorlat:
fenntarthatóság, környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és energiatakarékosság, újrahasznosítás.
Földrajz: más népek kultúrái.
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.
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5.Önkifejezés
- ünnepek, fesztiválok
- hagyományok
- kommunikáció
6.Ép testben ép lélek
- orvoslás, gyógyítás
- test és lélek harmóniája
- fitnesz, sportok, edzés
- alternatív gyógyászat

Etika: társas kapcsolatok

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.

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.
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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.

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:
Témakör
1. Utazás, turizmus
2. Ember és társadalom
3. Jövőnk
4. Szórakoztató ipar
5. Önkifejezés
6. Ép testben ép lélek
Szabadon felhasználható:
 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal
való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy
célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.)
és/vagy
 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy
 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése
egyéni, pár-, vagy csoportmunkában

óraszám
27
27
27
27
27
27
18

Összesen:

180

12. évfolyam
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Az élő 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, hogy 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 speciális nyelvi osztályát végző tanulóknak a
12. évfolyam végére el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) ötödik szintjére,
azaz a B2+ szintre. A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók
felkészülhessenek igényeik szerint a középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára.
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 feladatok 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 is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő
kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal.

Óraszám: 128/év, 4/hét
Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
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Köszönés,
elköszönés

megszólítás, Excuse me.
How do you do?
Good morning / afternoon / evening.
Hello Max.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
See you later.
Good night.
Take care.
Have a good trip.

Bemutatkozás, bemutatás

My name is… This is…
How do you do?

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

Levél, email,
üzleti Dear James,
kifejezések használata
Dear Sir / Madam,
Dear Mr/Mrs/Miss/Ms …
Looking forward to hearing from you
soon.
Kind regards,
Can you confirm it in writing?
I'll email the details to you as an
attachment.
I can't wait to hear from you.
Telefonbeszélgetés

Érdeklődés
hogyléte felől
reagálás

Hello. … speaking.
How can I help you?
What can I do for you?
I'm afraid the line's busy. Will you hold?

mások How are you?
és arra How are you feeling today?

What’s the matter?
Engedélykérés
reagálás

és

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

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.

This is … . I'd like to speak to
….
Could I speak to … ?
Fine, thanks.
Not too bad.
Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I’m afraid.
Actually, I’m suffering from…
Yes, go ahead.
Not at all.
That’s all right.
Not at all.
You are welcome.
No problem.
Don't mention it.
My pleasure.
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Bocsánat kérése és arra I’m sorry. I’m terribly sorry.
reagálás:
I must apologise for coming late.
I beg your pardon.
Please forgive me.
Együttérzés

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

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

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, szomorúság

Are you happy about that?

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

It's great. / Fantastic. / Terrific.
I’m very happy about it.
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.

Remény

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

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

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 your results?

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

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

What do you think? What's your opinion?
és What do you think of it?
Do you? I don’t.

I don’t think it’s fair/good.
I think it’s horrible/terrible.
It’s a pity we couldn’t do it.

Valaki
igazának
az You're right.
elismerése és el nem You're wrong.
ismerése
She was wrong to say so.

I don’t think she was right.
I admit I made a mistake.

Egyetértés,
értés

OK / All right.
I think he’s wrong/right.
I’m afraid I don’t agree.

egyet

Dicséret, kritika

nem Do you agree?
What’s your opinion?
How do you feel about it?
Oh, what a good idea!
What a pleasant surprise!
That was a nice presentation.
It’s rather boring/awful/dispointing.

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

Are you sure you want to go there?
I don't know if it's a good idea.

She must/may/might be wrong.
I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.

Képesség

Can you speak German?
Are you able to repair this machine?

I can speak a little French
I’m not able to cope with this
problem.

Preferenciák:

What would you rather do?
What do you prefer?
Would you rather leave now?

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

Érdektelenség,
közömbösség

Do you mind?
What do you think of it?

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

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

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for … It's made
of …
She looks only twenty.

Események leírása

What happened?

We arrived at the retaurant and
went in, then we sat down at a
table, and … .

Információkérés, -adás

When will the train arrive?
How much will I have to work?
What do I need for the application?

At 7.30.
Working hours are from 9 to 5.

Feltételezés, kétely

I doubt if he can do it.
I don’t suppose they can come any earlier.
I suppose we’ll arrive a bit late.

Ok, okozat

Why is that?
Well, because his train was
What’s the reason for that?
late.
She was crying because she’d been He forgot to lock the door; this
reading a very sad book.
is how it happened.

Cél, magyarázat

What’s this used for?
What’s the point of that?
We took a taxi so as not to arrive late.

Emlékezés,
emlékezés

It’s used for cooking.
It’s to make our products
cheaper.

nem Do you remember seeiing her for the first I can’t remember when we first
time?
met.
Did you remember to lock the door?
I’ve forgotten to lock it.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés

Could you do me a great favour?
Yes, sure.
Could you lend me your bike for Of course.
tomorrow?
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Segítség felajánlása

I’ll help with your presentation.
Oh, you're very kind, thank
I’m going to the shops. Shall I bring you you.
something?
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Javaslat és arra reagálás

Why don’t we hve lunch I a pub?
Let’s go to the cinema tonight.

Reklamálás, panasz

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

Tanácskérés, tanácsadás

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

Good idea.
I’d rather not.

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

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

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

Párbeszéd strukturálása

Beszélgetés kezdése

Listen, I have a little problem.
I’ll tell you what; I’ve just had
an idea.
Imagine…
The first thing I would suggest
is… Then we could…
Well, it’s been nice talking to
you.
Thank you for listening to me.

Elemek összekapcsolása
Beszélgetés lezárása

Beszélgetésbe
kilépés

be-

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

Saját szöveg strukturálása

Példák megnevezése
Témaváltás
Visszatérés a témához
Összefoglalás
Helyesbítés
Kiemelés, hangsúlyozás

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

32

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Jelenidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

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

The sun rises in the east.
You're lying.
Have you ever been to America?
I haven’t been sleeping well
recently.

Múltidejűség

past simple
past continuous
past perfect

Hakespeare wrote plays.
What were you doig at seven?
She said she hd clened the flat.

Jövőidejűség

going to

I'm not going to listen to you any
more.
I don’t think she’ll arrive on time.
This time tomorrow we’ll be
travelling to Paris.
I’ll have finished the letter by the
time you do the cleaning.

future simple
future continuous
future perfect
Birtoklás
kifejezése

have, possessive adj.
possesive pronouns
genitive ’s
of
belong to

We've had a cat for two years..
mine, yours, etc.
the secretary’s notebook
the processor of the computer
Whose plate is this?
Who does this mobile belong to?

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
picture location
geographical location

Időbeli viszonyok

adverbs of time with already, yet, just, so far, recently,
present perfect
lately, etc.
how often?
always, often, sometimes, never,
once a week, occasionally, etc.
when? what time?
I slept four hours last night.
how long?
I was sleeping at 2 at night.
He’s been sleeping for four hours.
while
She was watching TV while we
were working.

Gyakoriság
Időpont
Időtartam

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, down the street, through
the park, etc.

Mennyiségi
viszonyok

plurals, countables,
time, information, clothes, news,
uncountables, numbers, work, data, etc.
pronouns, etc.
all, every, both, etc.

Minőségi
viszonyok

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

I'm more interested in sports than
literature.
This story is the most interesting of
all.
This girl is very young, just like
the other.
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Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Modalitás

should, ought to, can, Our guests should be here soon.
must, may, might, need, You could be right, I'm not sure..
have to, used to, etc.
They must be coming soon.
I used to ride a motorbike, but now
I only drive.
modals
+
perfect They can’t have got up yet, it’s too
infinitive
early.
She must have printed the letter, I
saw her turn on the printer.
You should have been here
yesterday.
passive modals
The letters can't have been posted
yet.

Logikai viszonyok

linking words

Függő beszéd

reported speech

She asked where the keys were.
Jim said he had served in the army.

Szövegösszetartó
eszközök

articles, determiners,
indefinite
pronouns,
quantifiers, etc.
relative
pronouns,
relative clauses

a, an, the, no article
some, any, no, none, somewhere,
no-one, all, every, each, both, etc.
She likes people who are good fun
to be with.
His last book, which I couldn't
understand at all, was a great
success.

and, or, but, because, although,
that’s why, etc.
first conditional
If you pass your exam, I'll take you
to a restaurant.
second conditional
What would you do if you won the
lottery?
third conditional
I wouldn't have met my wife if I
hadn't gone to France.
I wish, if only, would I wish I could do it.
rather
I wish you’d stop smoking.
If only you hadn’t said that.
I’d rather you didn’t leave now.

c) Témakörök
Témakör
1. Oktatás
Tantárgyak, órarend, érdeklődési
kör, tanulmányi munka nálunk és
más országokban.
Az ismeretszerzés különböző
módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás
szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a tudás
fogalmának átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó tanulás.
Informatika: digitális tudásbázisok,
könyvtári információs rendszerek.
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iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson
kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk
és a célországokban.
2. Munka világa,
pénzügyek
Diákmunka, nyári
munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges
kompetenciák, rutinok,
kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás
vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.
A pénz szerepe a
mindennapokban.

Module 1:
Érvényesülés

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

3. Utazás, turizmus

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

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.
Module 2:
A Föld körül
4. Kultúra
Célnyelvi és más kultúrák
Kulturális hasonlóságok és
különbségek
Szokások és hagyományok

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

5. Földünk,
környezetünk
Növények és állatok a
környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Biológia: állat- és növénytan

6. Környezetvédelem
Környezetvédelem a szűkebb
környezetünkben
és

Technika, életvitel és gyakorlat:
fenntarthatóság, környezettudatosság
otthon és a lakókörnyezetben, víz és

Module 3:
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globálisan - Mit tehetünk
környezetünkért és a természet
megóvásáért,
a
fenntarthatóságért?
7. Egészség, betegség
Az egészséges életmód (a
helyes és a helytelen
táplálkozás).
Életünk és a stressz.
Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütésfőzés.
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.).
8. Testedzés, sportok
Sportolás, kedvenc sport,
iskolai sport.
A testmozgás szerepe az
egészség megőrzésében,
testápolás.
9. Fogyasztói
társadalom
Öltözködés, divat.
Vásárlás, vásárlási szokások
Reklámok
10. Tudomány és
technika
Népszerű tudományok,
ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe
a mindennapi életben.
Az
internet
szerepe
a
magánéletben, a tanulásban és
a munkában.

Legyünk
Zöldek!

energia- takarékosság,
újrahasznosítás.

Technika, életvitel és gyakorlat: testi
és lelki egészség, balesetek
megelőzése, egészséges ételek.
Biológia-egészségtan: testrészek,
egészséges életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés, elsősegély.

Module 4:
Ép testben, ép
lélek
Testnevelés és sport: a rendszeres
testedzés hatása a szervezetre,
relaxáció.

Technika, életvitel és gyakorlat:
tudatos vásárlás.

Module 5:
Modern idők

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
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bemutatók
eszközeik.
11. Ember és társadalom
Hasonlóságok és különbségek
az emberek között, tolerancia,
pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk
és a célországokban.
12. Jog,
bűncselekmények

Module 6:
Társadalmi
problémák

és

felhasználható

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

Bűntettek, bűnüldözés

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Beszédkészség
A tanuló
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
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egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.

Íráskészség
A tanuló
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések
alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegtípusokat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:
Témakör
1. Oktatás
2. Munka világa, pénzügyek
3. Utazás, turizmus
4. Kultúra
5. Földünk, környezetünk
6. Környezetvédelem
7. Egészség, betegség
8. Testedzés, sportok
9. Fogyasztói társadalom
10. Tudomány és technika
11. Ember és társadalom
12. Jog, bűncselekmények
Szabadon felhasználható:
 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal
való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy
célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.)
és/vagy
 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy
 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése
egyéni, pár-, vagy csoportmunkában

óraszám
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
13

Összesen:

128

Értékelési rendszer:
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja
tartalmazza.
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 12. osztály végén: a tanuló legyen
képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és
íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni.
Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk.
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Az értékelés módjai:
–
–
–
–
–
–

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

A 12. évfolyam kimeneti szintje: B2+:
-A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi, vagy
tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét.
- Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni
és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud
folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.
- Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja
fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző
alternatívák előnyeit és hátrányait.
- Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői
egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai
szövegeket.
- Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák széles körében,
és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző
lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.
- Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek.

Osztályozó vizsga:
Az évfolyamonkénti kommunikációs szándékok, fogalomkörök és témakörök egyben az
osztályozó vizsgák követelményét is képezik.
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