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Angol nyelv

Második idegen nyelv

Célok és feladatok

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből
is  –  a  tanuló  nyelvi  cselekvőképességének  kiterjesztése.  Nyelvtudása  segítse,
hogy személyes és szakmai életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait
kifejezhesse,  és  mind  valódi  mind  pedig  digitális  térben  idegen  nyelven
ismereteket  szerezzen,  valamint  kommunikáljon.  A  második  idegen  nyelv
tanításánál  is  törekedni  kell  arra,  hogy  a  tanuló  megismerje  és  használja  a
kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel-  és
szabályrendszerek,  valamint  a  nyelvhasználati  stílusok  és  regiszterek
társadalmilag elfogadott változatait. 

A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az
alapfokú,  felhasználóképes  nyelvtudás  megszerzése,  amelyben  az  iskolai
nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a
nyelvórákon kívüli  nyelvtanulási  lehetőségek  (idegen nyelvű filmek,  könnyített
olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási
feladatok  stb.). Mindezek  feltételezik  és  fejlesztik  az  aktív,  önálló  tanulói
magatartást,  melynek  kialakítása  és  megalapozása  a  nyelvórák  egyik  fontos
feladata.

A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi
évfolyamokon megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint
az első élő idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult
tanulási  stratégiákra.  Továbbra is  fontos szerepet  játszik a nyelvtanulás iránti
motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül
a valós élethelyzetekben,  valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során
felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.

Kapcsolódás a kompetenciákhoz

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló
memóriája,  a  korábban  tanult  elemek  felidézését  és  rendszerezését  igénylő
tanulási  teljesítménye.  A  tanuló  képessé  válik  a  nyelvtanulási  stratégiák
felismerésére  és  ezek  alkalmazására,  ez  pedig  hasznosul  más  tantárgyak
esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák  kijavításának  szükségességét,  valamint  képessé  válik  saját  és  társai
fejlődésének  értékelésére.  A  tanórán  kívüli  nyelvtanulási  lehetőségek
felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az
önálló  nyelvtanulásra  való  felkészülés  a  tanulási  folyamat  aktív  résztvevőivé
teszi. 

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a
tanulót  arra,  hogy  az  élő  idegen  nyelven  árnyaltan  fejezze  ki,  objektíven



támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen
hozzon  döntéseket,  formáljon  véleményt,  információt  és  tudást  osszon  meg.
Képekre,  ábrákra,  hanganyagokra,  szövegekre  idegen  nyelven  utal,  azokra
vonatkozóan  véleményt  fogalmaz  meg és  állást  foglal,  s  ezeket  felhasználva,
párban  vagy  csoportban,  további  kommunikációs  feladatokat  old  meg.
Nyelvtudását  személyes  és  online  nyelvi  érintkezésben  kapcsolatépítésre
használja fel. 

A digitális  kompetenciák:  Az  idegen  nyelvek  tanulása  során  a  tanuló  úgy
használja a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy
a  célnyelv  jellemző  kifejezéseit  és  pragmatikáját  megfelelően  alkalmazza,
valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen
nyelvű  szövegalkotás,  szövegértés  és  nyelvi  interakciók  fejlesztése  digitális
felületeken és eszközök használatával.

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során
a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több
nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan
elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása
és  problémamegoldó  készsége,  a  nyelvek  közötti  kódváltást  lehetővé  tevő
kognitív  képességei  is  fejlődnek.  Nyelvtudása  növeli  az  információszerzési  és
tudásmegosztási lehetőségeit.

A személyes és társas kompetenciák:  A társas kompetenciák fejlődéséhez
hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok,
valamint egyéb,  kooperáción alapuló tanulási  tevékenységek is,  melyek során
fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás
növeli  a  tanulók  önbizalmát,  önbecsülését,  valamint  fejleszti  más  nemzetek
tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az
idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és
más  népek  történelmére,  kultúrája  közötti  eltérésekre,  elfogadja  a
különbségeket,  magabiztosságát  az  anyanyelvi  kötődés  és  az  a  mérlegelő,
toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű
önkifejezésnek.  A  korszerű  nyelvtanítás  szükségszerűen  magában  foglalja  a
tanuló  életkorának  megfelelő  alkotó  tevékenységeket  és  az  alkotással
kapcsolatos tartalmakat.

Munkavállalói,  innovációs  és  vállalkozói  kompetenciák:  A  kompetencia
fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével
valósul  meg.  Egy  nyelvi  feladat  megoldása  közben  a  tanuló  együttműködik,
hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg,
döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra. 

Módszerek

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára
olyan  életkorának,  illetve  érdeklődésének  megfelelő  szituációkat  teremt,
amelyekben  a  nyelvet  eszközként  hatékonyan  használja,  a  nyelvi  funkciókat



kommunikációs  szándékának  megfelelően  alkalmazza  és  birtokában  van  a
megfelelő szókincsnek.

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő
szemlélet,  mely  épít  a  más  tantárgyak  keretében  szerzett  előzetes  tudásra,
képes  új  kapcsolódási  pontok  kialakítására,  az  idegen  nyelven  megszerzett
ismeretekkel  pedig  gazdagítja  más  tantárgyak  tanulását.  Projektfeladatok,
információgyűjtés  a  szaktantárgyhoz,  internetes  kutatómunka,  mind-mind
történhet  idegen  nyelven  is,  felkészítve  a  tanulót  a  munka  világában  zajló
információcserére.

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása
szervesen épít az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során
megszerzett stratégiák alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra
és különbségekre.

A  hosszútávon  fenntartható  nyelvi  fejlődés  érdekében  a  középiskolában
kiemelten  fontos,  hogy  a  tanórán  kívüli  nyelvhasználati  és  nyelvtanulási
tevékenységekre  is  építsünk,  és  erre  a  tanulót  a  nyelvórán  egyre  nagyobb
mértékben  fel  kell  készíteni.  Ezek  azok  a  feladatok,  amelyek  révén  a  tanuló
nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és
annak  fenntartását.  A  diák  tudatában  van  annak,  hogy  a  nyelvtanulás
kulcsfontosságú szerepet  tölt  be a  körülöttünk lévő világ  megismerésében és
megértésében. 

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen
feltétele  az  élethosszig  tartó  tanulás  megalapozásának  is.  Fejlesztéséhez  a
második idegen nyelv tanulása során szükség van a már az első idegen nyelv
kapcsán megismert tanulási stratégiák további alkalmazására és fejlesztésére, az
önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, valamint az önértékelés és
a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a kooperatív
módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú
tervezést,  a  probléma-  és  folyamatközpontú  gondolkodást  és  általában  a
célnyelven folytatott  kommunikációt.  Az oktatói  munka tervezése során fontos
szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is. 

A  nyelvtanítás  folyamatában  feltétlenül  szükséges,  hogy  a  tanuló  a  digitális
tartalmak feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő
feladatoknak  köszönhetően  a  diák  egyre  inkább  képes  arra,  hogy  digitális
eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót
folytasson és tartalmat közvetítsen idegen nyelven. 

A  második  élő  idegen  nyelvi  órák  során,  valamint  az  iskolán  kívüli  célnyelvi
tevékenységek  által  a  nyelvtanuló  részesévé  válhat  egy  újabb  kultúrának,
kapcsolatot  teremthet  a  célnyelven  beszélőkkel,  ilyen  módon  a  saját  és  más
kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik.  Az ismeretszerzésben segíthetnek a
célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen
nyelvi  projekt  feladatok,  melyet  a  tanuló  akár  egyénileg,  akár  csoportosan
készíthet el.  Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási  szakasz végére
képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni. 



A  nyelvtanulásban  a  valódi  kommunikációs  szituációknak  és  a  valós  nyelvi
cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló
számára mind tartalmi, mind pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A
jól  megválasztott,  megbízható  tananyag nagy segítség  tanárnak  és  tanulónak
egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet.
A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia, azaz
a szövegekkel  való  munka tudatos  fejlesztése.  A  nyelvtanulónak  képessé  kell
válnia  arra,  hogy  a  szövegeket  megértse,  hasonlókat  létre  tudjon  hozni,  és
azokból kinyert információkat fel tudja használni saját céljainak megvalósítására.
Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek
nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazva jelennek meg. Ennek
értelmében  a  nyelvtanulót  képessé  kell  tenni  arra,  hogy  a  szövegértés  és  a
szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját tudatosan
kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon.

A  motiváció  fenntartása  és  erősítése  érdekében  a  nyelvórát  a  pozitív,
stresszmentes,  jó  hangulatú  tanulási  környezet  jellemzi,  amelyben  a  tanuló
életkori  sajátosságainak megfelelő,  érdekes,  nyelvi  és kognitív szempontból  is
kihívást  jelentő  feladatokat  old  meg.  A  változatos  munkaformák,  a
projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító
tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen
nyelv esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel
vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált
marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére.  A nevelési-oktatási szakasz végére
magabiztossá válik,  szívesen használja nyelvtudását,  és egyúttal  egyre inkább
tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, valamint saját és
társai haladását értékelni.

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba
ágyazottan, szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/
vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós
kommunikáció elsajátítása  érdekében továbbra is  integráltan kell  fejleszteni  a
nyelvi és nem nyelvi készségeket. 

Amennyiben  az  idegen  nyelv  oktatása  csoportbontásban  történik  a  tanulókat
nyelvtudásuk alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést
tarthat.

Tanulási eredmények

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2
nyelvi szint a kimeneti elvárás. 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ
nyelvtanulási  és  nyelvhasználati  stratégiákat,  valamint  ezeket  más  tanulási
területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív
nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi
szintjének megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ,
célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá kiaknázza a tanórán kívüli



nyelvtanulási  lehetőségeket  szórakozásra,  kommunikációra,  közvetítésre,
ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. 

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló:

− részt  vesz  a  változatos  szóbeli  interakciót  és  kognitív  kihívást  igénylő
nyelvórai tevékenységekben;

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy  kooperatív  munkaformában,  a  tanult  nyelvi  eszközökkel,  szükség
szerint tanári segítséggel;

− értelmezi  az  életkorának  és  nyelvi  szintjének  megfelelő  célnyelvi
szituációkhoz kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat;

− kiemel,  kiszűr  konkrét  információkat  a  nyelvi  szintjének  megfelelő  írott
szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett
ismereteivel;

− a  tanult  nyelvi  elemeket  többnyire  megfelelően  használja,
beszédszándékainak megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és
írásban;

− digitális  eszközökön  és  csatornákon  keresztül  is  folytat  célnyelvi
interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához
kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ.

A  helyi tanterv felépítése

Helyi tantervünk az első élő idegen nyelvi kerettantervre épül, mely a kötelező
tartalmat  témakörökön  keresztül  közelíti  meg.A  témakörök  tekintetében  a
középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek megfelelően a 9-10.
évfolyamon  a  tanulási  eredmények  10  témakör  köré  csoportosítva
fogalmazódnak meg, melyek közül  nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és
környezeti témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a
tudásmegosztás.

A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk
rendelt  tanulási  eredmények,  fejlesztési  feladatok  és  javasolt  tevékenységek
bővülnek.  Különbséget  a  tudomány  és  technika  témakör  jelent,  mely  9-10.
évfolyamon  még  a  tantárgyközi  témakör  részeként  jelenik  meg,  de  a  11-12.
évfolyamon  már  önállóvá  válik.  Valamennyi  téma  a  valós  nyelvhasználathoz
kapcsolódik,  és  a  hozzájuk  tartozó  óraszámok  leginkább  a  súlyozásukra  való
javaslatok.  A  tématartományokhoz  megadott  célnyelvi  példák  gyűjtőfogalmak,
melyek a felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. A 9-10.
évfolyamra, valamint a 11-12. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó
részében  kerülnek  felsorolásra  azok  a  nyelvi  funkciók,  nyelvi  struktúrák  és
elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak és amelyeket
a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell
sajátítania.



 9–10. évfolyam
Ennek  a  nevelési-oktatási  szakasznak  az  a  fő  célja,  hogy  a  tanuló
megismerkedjen  az  angol  nyelv  alapvető  szerkezeteivel,  alapszókincsével,  és
előző  nyelvtanulási  tapasztalatai  segítségével  a  második  idegen  nyelvből  is
fejleszthesse  kommunikatív  és  interkulturális  kompetenciáját.  A  nyelvi
alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre hangsúlyosabbá válnak
a  társadalom  és  a  nyelvhasználat,  valamint  a  jel-  és  szabályrendszerek
kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb
kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a
nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a
világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a
kreatív,  felelősségteljes gondolkodást,  az önkifejezési  vágyat,  a nemzeti  és az
interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább
halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a
felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető
kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót
abban,  hogy a  másodikként  tanult  idegen nyelvet  is  egyre inkább személyes
érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.

Az  egyre  összetettebbé  váló  tartalmak  megértésének,  elsajátításának  és
használatának érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old
meg a  nyelvórákon.  A  változatos  munkaformák  lehetőséget  biztosítanak  arra,
hogy  együtt  dolgozzon  társaival,  például  projektmunkákban,  kiselőadásokban,
vitafórumokon  és  ezek  során  használja  kreativitását,  problémamegoldó
gondolkodását,  illetve,  hogy  kifejtse  véleményét  hagyományos  és  digitális
csatornákon  keresztül  is.  Különösen  fontos  az  irányító  tanár  támogató
visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát
kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni
és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a
nyelvhasználat  terén  is.  Az  egyéni  érdeklődés  és  igények  figyelembevétele
meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat,
lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen
foglalkozik.

Ebben  a  nevelési-oktatási  szakaszban  a  tanuló  különböző  szövegtípusokkal,
olvasmányokkal  ismerkedik  meg.  A  gondosan  kiválasztott,  lehetőség  szerint
autentikus  szövegek  feldolgozása  során  fejlődik  szövegalkotási,  szövegértési,
valamint interakciós készsége.

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az
egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban
elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban
olyan  elemek  kerülnek  megjelenítésre,  melyek  figyelembe  veszik  a
középiskolások  életkori  sajátosságait,  valamint  azokat  az  élethelyzeteket,
melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják.



Nyelvi  funkciók az  angol  mint második  idegen nyelvre  a 9-10.  évfolyamon (a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

− köszönési  formák  (üdvözlés  és  elköszönés)  értelmezése  és  kifejezése
(Hello! Good morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are
you? Fine, thanks. I’m OK.)

− személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name?
My name is Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from
Budapest. When’s your birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a
cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No,
I haven’t. Can you speak French? I can understand French. What’s your
favourite subject? It’s maths.)

− információkérés/adás (When is the next train? What time does the train
arrive? Is the boss here? Yes, he is.)

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this?
What is it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s
... in Hungarian?)

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New
Year! Happy Easter!)

− köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
− köszönetre  történő  reakció  megfogalmazása  (You’re  welcome.  No

problem.)
− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?)
− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.) 
− bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!)
− hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?)
− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m

OK. I feel …)
− bocsánatkérés  értelmezése  és  annak  kifejezése  (I  am  sorry.  I’m  very

sorry.)
− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good

luck! Congratulations! Thank you, the same to you.)
− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti

levélben és e-mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love.)
− véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think

so. What’s your opinion? In my opinion, …)
− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like

it a lot. Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t.)
− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I

do. No, I don’t.)
− tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
− akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.)
− kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes,

please. No, thank you. Thank you.)
− alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
− dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.)



− öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you.
I feel so happy for you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so
sorry for you.)

− elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite  pleased with it.  Are
you happy with …? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m
quite happy with …, That wasn’t very nice/good.)

− csodálkozás kifejezése (How come? Is he?)
− kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here

- you are. Sorry, I can’t.)
− javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.)
− meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry,

I can’t.)
− nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
− nem  értés,  magyarázatkérés,  magyarázat  értésének  ellenőrzése  (Is  it

clear? Sorry, what does that mean?)
− betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …) 
− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?) 
− felkérés  hangosabb,  lassúbb  beszédre  (Could  you  speak  a  little  more

slowly, please?)
− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are

wrong.)
− egymást  követő  események  leírása  (What  happened?  First  …  then  …

finally …)
− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here,

please. Read the text.)

Nyelvi  elemek,  struktúrák  az  angol  mint  második  idegen  nyelvre  a  9-10.
évfolyamon (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m …
I’m not … Are you …? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I
eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?); Present
Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.)

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I
wasn’t ... Were you …? Was he …? Who was there? What was that?), There
was/were... Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did
you visit Joe?) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to
be a doctor. It’s going to rain.) 

− felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.) 
− birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its,

our, their, mine, yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have
you got any brothers?) múlt időben (I didn’t have many friends at school.)  

− mennyiségi  viszonyok:  egyes és többes szám (dog-dogs,  child-children);
számok  (one,  two,  …,  hundred),  sorszámok  (first,  second,  third,…);
megszámlálható  főnevek  (How many  CDs  have  you  got?  I’ve  got  a  lot
of/few CDs.);  megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you
got? I’ve got a lot of/little money.) 



− minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue.
Mary is  the prettiest  girl.);  rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad,
better/worse); hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most
intelligent, She is the most intelligent of all.) 

− térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on
the right, in, on, under, opposite, next to, between …) 

− időbeli  viszonyok:  gyakoriság  (How  often?  always,  often,  sometimes,
never, once/twice a week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July,
at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.); időtartam: How
long? (How long were you in Spain? For one month.)

− modalitás:  ’can’,  ’must’  segédige  (I  can/can’t  swim.)  ;  ’can’,  ’may’
(Can/may I join you?); ’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You
mustn’t smoke here.)

− szövegösszetartó  eszközök:  mutató  névmások (this,  that,  these,  those ,
kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they … me, him, them
…), ’some/any’  (There are some pencils in the bag.  Have you got any
sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase.,
There  isn’t  any  juice  in  my glass.),  határozatlan  névmások  (somebody,
anybody, nobody, everybody )

− Adverbs  (manners, modifiers) 

− verbs +to+infinitive 

− uses of the gerund 

− Articles 

− Present Continuous for future arrangements 

− Past Continuous 

− Time sequences and connectors 

− Present Continuous for future arrangements 

− Defining relative clauses 

− Present Perfect (yet, just, already) 

− Comparative adjective and adverbs (as….as) 

− Quantifiers (too, not enough) 

− adjectives ending in -ed and -ing 

− must 

− ‘to be going to’ for predictions 

− will/won’t (decisions, predictions, offers, promises) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:

-  adott  tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi  elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget;

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;



-  felismeri  és  használja  a  legegyszerűbb  mindennapi  nyelvi  funkciókat
életkorának  és  nyelvi  szintjének  megfelelő,  egyszerű  helyzetekben interakciót
folytatva.

A  9–10.  évfolyamon  az  angol  mint  második  idegen  nyelv  tantárgy
alapóraszáma: 204 óra.



A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle 40

Environment and nature 20

Classroom activities 30

Holidays, travelling, tourism 10

Public matters 10

English and language learning 30

Intercultural topics 20

Cross-curricular topics and activities 15

Current topics 9

Entertainment 10

Gaining and sharing knowledge 10

Összes óraszám: 204

Témakör neve óraszám

9-10.
évfolyam

Óraszám 

9. évfolyam

Óraszám

 10. évfolyam

Personal topics: family 
relations, lifestyle

40 25 15

Environment  and
nature

20 3 17

Classroom activities 30 15 15

Holidays,  travelling,
tourism

15 8 7

Public matters 10 5 5

English  and
language learning

25 15 10

Intercultural topics 20 10 10

Cross-curricular
topics and activities

12 6 6

Current topics 9 4 5

Entertainment 12 6 6

Gaining  and sharing
knowledge

11 5 6

Összes óraszám: 204 102 102





9. évfolyam

A tantárgy heti óraszáma: 3

A tantárgy éves óraszáma: 102

Témakör neve Óraszám 

9. évfolyam

Personal topics: family relations, lifestyle 25

Environment and nature 3

Classroom activities 15

Holidays, travelling, tourism 8

Public matters 5

English and language learning 15

Intercultural topics 10

Cross-curricular  topics  and
activities

6

Current topics 4

Entertainment 6

Gaining and sharing knowledge 5

Összes óraszám: 102

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
ÓRASZÁM: 25 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan,
a cselekményt lineárisan összefűzve;

− rövid,  egyszerű,  összefüggő  szövegeket  ír  a  tanult  nyelvi  szerkezetek
felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést
követi, egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;

− az  életkorának  megfelelő  mindennapi  helyzetekben  a  tanult  nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett
kérdésekre;

− üzeneteket ír;

− megoszt  alapvető  személyes  információkat  magáról  egyszerű  nyelvi
elemekkel;



− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást,
szándékot;

− kifejez  alapvető  érzéseket,  például  örömöt,  sajnálkozást,  bánatot,
elégedettséget, elégedetlenséget;

− ismerős  és  gyakori  alapvető  helyzetekben,  akár  telefonon  vagy  digitális
csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert
nyelvi eszközök segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations,  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
home 

− A témakörre  jellemző tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:
parts of the house/flat, furnishings, 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
holidays 

− A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: hobbies, meals 

− A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: jobs, work 

− A  témakörre  jellemző  alapvető  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: daily routine, everyday activities, habits 

− A  témakörre  jellemző  alapvető  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: shopping for clothes 

− A  témakörre  jellemző  alapvető  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: 2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó
alapszintű kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete

− Személyes  környezethez  tartozó  egyszerű  információk  átadása  egyszerű
nyelvi elemekkel

− Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  mindennapi  nyelvi  funkciók
használata

− Alapvető  érzések  begyakorolt  állandósult  nyelvi  fordulatok  segítségével
történő átadása. 9-10

TÉMAKÖR: Environment and nature

ÓRASZÁM: 3 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− rövid,  egyszerű,  összefüggő  szövegeket  ír  a  tanult  nyelvi  szerkezetek
felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;



− az  életkorának  megfelelő  mindennapi  helyzetekben  a  tanult  nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett
kérdésekre;

− üzeneteket ír;

− ismerős  és  gyakori  alapvető  helyzetekben,  akár  telefonon  vagy  digitális
csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert
nyelvi eszközök segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
natural phenomena, weather and seasons 

− Közvetlen  környezethez  tartozó  egyszerű  információk  átadása  egyszerű
nyelvi elemekkel

− Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  mindennapi  nyelvi  funkciók
használata.

TÉMAKÖR: Classroom activities
ÓRASZÁM: 15 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− megérti  a  szintjének  megfelelő,  nonverbális  vagy  vizuális  eszközökkel
támogatott célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;

− felkészülést  követően  röviden,  összefüggően  beszél  az  adott
tématartományhoz tartozó témákban;

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári
kérdések alapján;

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg
önállóan  vagy  kooperatív  munkaformában,  a  tanult  nyelvi  eszközökkel,
szükség szerint tanári segítséggel;

− értelmezi  az  életkorának  és  nyelvi  szintjének  megfelelő,  egyszerű
hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket;

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a
változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott
vagy  digitális  alapú  szöveget  a  változatos  nyelvórai  tevékenységek  és
feladatmegoldás során;

− egyszerű  mondatokat  összekapcsolva  mond  el  egymást  követő
eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy
betűzését kéri;

− a  tanórán  bekapcsolódik  az  interakciót  igénylő  nyelvi  tevékenységekbe,
abban társaival  közösen vesz részt,  a begyakorolt  nyelvi  elemeket tanári
segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza;

− részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;



− részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
school staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
school 

− A témakörre  jellemző tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:
objects used for studying 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
afternoon activities, school festivals, school traditions, events

− A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: social events, keeping traditions

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére

− Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  írott  és  hangzó  szöveg
felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során.

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
ÓRASZÁM: 8 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

− az  életkorának  megfelelő  mindennapi  helyzetekben  a  tanult  nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett
kérdésekre;

− papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít
önállóan/kooperatív munkaformában.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
tourists, tour guides;

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
destinations, sights, places of interests;

− A témakörre  jellemző tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:
monuments, exhibits forms, brochures;

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
holidays in Hungary and abroad;

− A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: sightseeing ;

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
cultural differences ;

− Az  utazás  és  turizmus  tématartományhoz  tartozó  egyszerű  információk
átadása

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 



TÉMAKÖR: Public matters
ÓRASZÁM: 5 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− találkozik  az  érdeklődésének  megfelelő,  akár  autentikus  szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
members of the public sector and civil service, tourists

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
cultural  institutions,   restaurants,  national  and  international
attractions/sights 

− A témakörre  jellemző tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:
entrance tickets, forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
cultural events, ways of entertainment 

− A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: giving directions, giving information 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, entertainment, culture , national and international tourism 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése.

TÉMAKÖR: English and language learning
ÓRASZÁM: 15 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat
a tanórán kívül is;

− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi
elemekben;

− alkalmazza  a  tanult  nyelvi  funkciókat  társalgás  megkezdéséhez,
fenntartásához és befejezéséhez;

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;

− nyelvtanulási  céljainak  eléréséhez  társaival  párban  és  csoportban
együttműködik;

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
language skills 



− Az  anyanyelv  és  a  célnyelv  közötti  legalapvetőbb  kiejtésbeli  /helyesírási
különbségek felismerése

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

− Az  idegen  nyelvű  írott,  olvasott  és  hallott  tartalmak  felismerése,  akár  a
tanórán kívül is, digitális csatornákon is

− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

TÉMAKÖR: Intercultural topics
ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− Főbb  célnyelvi  kulturális  szokások,  jellemzők  ismerete,  összehasonlítása
alapvető hazai szokásainkkal

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− A  célnyelvi  kultúrákhoz  kapcsolódó  alapvető  tanult  nyelvi  elemek
alkalmazása. 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 
ÓRASZÁM: 6 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan
vagy kooperatív munkaformákban;

− ismer  szavakat,  szókapcsolatokat  a  célnyelven  a  témakörre  jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő,  más tudásterületen megcélzott
tartalmakból.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− Alapvető  szavak,  szókapcsolatok  használata  célnyelven  a  témakörre
jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

TÉMAKÖR: Current topics
ÓRASZÁM: 4 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:



− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális
témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;

− találkozik  a  célnyelvi,  életkorának  és  érdeklődésének  megfelelő  hazai  és
nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− Életkorának  és  érdeklődésének  megfelelő  hazai  és  nemzetközi  aktuális
hírekre  és  eseményekre  vonatkozó  alapvető  szókincs  megértése  és
használata célnyelven a megismert témák alapján. 

TÉMAKÖR: Entertainment
ÓRASZÁM: 6 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− hallgat  az  érdeklődésének  megfelelő  autentikus  szövegeket  elektronikus,
digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  célnyelvi  szórakoztató  tartalmak
megismerése

− Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  angol  nyelvű,  akár  irodalmi
szövegek,  filmek,  zene  felhasználása  szórakozás  és  játékos  nyelvtanulás
céljára

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 
ÓRASZÁM: 5 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan
vagy kooperatív munkaformákban;

− találkozik  az  érdeklődésének  megfelelő,  akár  autentikus  szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;

− találkozik  életkorának  és  nyelvi  szintjének  megfelelő  célnyelvi
ismeretterjesztő tartalmakkal.



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− Egyszerű,  releváns  információ  megosztása  az  ismert  nyelvi  eszközökkel
angol nyelven

− A  tanult  témákhoz  kapcsolódó  angol  nyelvű,  egyszerű  információ
megszerzése. 

A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése

A tanuló legyen képes

-       kéréseket és utasításokat követni;

-       ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  kérdéseket  és
közléseket megérteni;

-       ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  szövegből  fontos
információt kiszűrni;

-       jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  szöveg
lényegét megérteni.

 Beszédkészség

A tanuló legyen képes

-       ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű
struktúrákba rendezett válaszokat adni;

-       egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket
feltenni;

-       megértési problémák esetén segítséget kérni;

-       egyszerű párbeszédben részt venni.

 Olvasott szöveg értése

A tanuló legyen képes

-       ismert nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  szövegben fontos
információt megtalálni;

-       jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  szöveg
lényegét megérteni, azt felolvasni;

-       egyszerű, képpel illusztrált történetet követni.

 Íráskészség



A tanuló legyen képes

-    ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott,  néhány  szavas
mondatokat helyesen leírni;

-    egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni;

-    egyszerű,  strukturált  szöveget  (pl.  baráti  üzenet,  üdvözlet)
létrehozni. 



10. évfolyam

A tantárgy heti óraszáma: 3

A tantárgy éves óraszáma: 102

Témakör neve Óraszám

 10. évfolyam

Personal topics: family 
relations, lifestyle

15

Environment and nature 17

Classroom activities 15

Holidays, travelling, tourism 7

Public matters 5

English and language learning 10

Intercultural topics 10

Cross-curricular  topics  and
activities

6

Current topics 5

Entertainment 6

Gaining  and  sharing
knowledge

6

Összes óraszám: 102

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
ÓRASZÁM: 15 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan,
a cselekményt lineárisan összefűzve;

− rövid,  egyszerű,  összefüggő  szövegeket  ír  a  tanult  nyelvi  szerkezetek
felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést
követi, egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;

− az  életkorának  megfelelő  mindennapi  helyzetekben  a  tanult  nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett
kérdésekre;

− üzeneteket ír;



− megoszt  alapvető  személyes  információkat  magáról  egyszerű  nyelvi
elemekkel;

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást,
szándékot;

− kifejez  alapvető  érzéseket,  például  örömöt,  sajnálkozást,  bánatot,
elégedettséget, elégedetlenséget;

− ismerős  és  gyakori  alapvető  helyzetekben,  akár  telefonon  vagy  digitális
csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert
nyelvi eszközök segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
friends, teenagers 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
immediate environment 

− A témakörre  jellemző tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:
appliances, housework 

− A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: health, the body, lifestyles 

− A  témakörre  jellemző  alapvető  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: clothes, fashion, shopping for clothes 

− A  témakörre  jellemző  alapvető  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: describing people, appearance, personality 

− A  témakörre  jellemző  alapvető  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: 2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó
alapszintű kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete

− Személyes  környezethez  tartozó  egyszerű  információk  átadása  egyszerű
nyelvi elemekkel

− Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  mindennapi  nyelvi  funkciók
használata

− Alapvető  érzések  begyakorolt  állandósult  nyelvi  fordulatok  segítségével
történő átadása. 

TÉMAKÖR: Environment and nature

ÓRASZÁM: 17 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− rövid,  egyszerű,  összefüggő  szövegeket  ír  a  tanult  nyelvi  szerkezetek
felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

− az  életkorának  megfelelő  mindennapi  helyzetekben  a  tanult  nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett
kérdésekre;

− üzeneteket ír;



− ismerős  és  gyakori  alapvető  helyzetekben,  akár  telefonon  vagy  digitális
csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert
nyelvi eszközök segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
animals, plants

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
nature

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
natural disasters

− A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: nature protection, animal protection, keeping pets

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

− Közvetlen  környezethez  tartozó  egyszerű  információk  átadása  egyszerű
nyelvi elemekkel

− Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  mindennapi  nyelvi  funkciók
használata. 

TÉMAKÖR: Classroom activities
ÓRASZÁM: 15 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− megérti  a  szintjének  megfelelő,  nonverbális  vagy  vizuális  eszközökkel
támogatott célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;

− felkészülést  követően  röviden,  összefüggően  beszél  az  adott
tématartományhoz tartozó témákban;

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári
kérdések alapján;

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg
önállóan  vagy  kooperatív  munkaformában,  a  tanult  nyelvi  eszközökkel,
szükség szerint tanári segítséggel;

− értelmezi  az  életkorának  és  nyelvi  szintjének  megfelelő,  egyszerű
hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket;

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a
változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott
vagy  digitális  alapú  szöveget  a  változatos  nyelvórai  tevékenységek  és
feladatmegoldás során;



− egyszerű  mondatokat  összekapcsolva  mond  el  egymást  követő
eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy
betűzését kéri;

− a  tanórán  bekapcsolódik  az  interakciót  igénylő  nyelvi  tevékenységekbe,
abban társaival  közösen vesz részt,  a begyakorolt  nyelvi  elemeket tanári
segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza;

− részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;

− részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
classmates 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
extracurricular opportunities for language learning 

− A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: learning, extracurricular use of language, social events, keeping
traditions

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
knowledge, language learning targets 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére

− Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  írott  és  hangzó  szöveg
felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során. 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
ÓRASZÁM: 7 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

− az  életkorának  megfelelő  mindennapi  helyzetekben  a  tanult  nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett
kérdésekre;

− papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít
önállóan/kooperatív munkaformában.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
types of accommodation 

− A témakörre  jellemző tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:
travel documents, means of transport, objects used while travelling 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
holidays in Hungary and abroad 

− A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: preparing, planning a trip  



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
self-organized and package holidays 

− Az  utazás  és  turizmus  tématartományhoz  tartozó  egyszerű  információk
átadása

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

TÉMAKÖR: Public matters
ÓRASZÁM: 5 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− találkozik  az  érdeklődésének  megfelelő,  akár  autentikus  szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
members of the public sector and civil service, 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
restaurants,  city life/country life 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
travelling  

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése.

TÉMAKÖR: English and language learning
ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat
a tanórán kívül is;

− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi
elemekben;

− alkalmazza  a  tanult  nyelvi  funkciókat  társalgás  megkezdéséhez,
fenntartásához és befejezéséhez;

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;

− nyelvtanulási  céljainak  eléréséhez  társaival  párban  és  csoportban
együttműködik;

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
language learning, languages 

− Az  anyanyelv  és  a  célnyelv  közötti  legalapvetőbb  kiejtésbeli  /helyesírási
különbségek felismerése



− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

− Az  idegen  nyelvű  írott,  olvasott  és  hallott  tartalmak  felismerése,  akár  a
tanórán kívül is, digitális csatornákon is

− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

TÉMAKÖR: Intercultural topics
ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− Főbb  célnyelvi  kulturális  szokások,  jellemzők  ismerete,  összehasonlítása
alapvető hazai szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A  célnyelvi  kultúrákhoz  kapcsolódó  alapvető  tanult  nyelvi  elemek
alkalmazása. 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 
ÓRASZÁM: 6 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan
vagy kooperatív munkaformákban;

− ismer  szavakat,  szókapcsolatokat  a  célnyelven  a  témakörre  jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő,  más tudásterületen megcélzott
tartalmakból.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− Alapvető  szavak,  szókapcsolatok  használata  célnyelven  a  témakörre
jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

TÉMAKÖR: Current topics
ÓRASZÁM: 5 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális
témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;



− találkozik  a  célnyelvi,  életkorának  és  érdeklődésének  megfelelő  hazai  és
nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− Életkorának  és  érdeklődésének  megfelelő  hazai  és  nemzetközi  aktuális
hírekre  és  eseményekre  vonatkozó  alapvető  szókincs  megértése  és
használata célnyelven a megismert témák alapján.

TÉMAKÖR: Entertainment
ÓRASZÁM: 6 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− hallgat  az  érdeklődésének  megfelelő  autentikus  szövegeket  elektronikus,
digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  célnyelvi  szórakoztató  tartalmak
megismerése

− Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  angol  nyelvű,  akár  irodalmi
szövegek,  filmek,  zene  felhasználása  szórakozás  és  játékos  nyelvtanulás
céljára

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 
ÓRASZÁM: 6 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan
vagy kooperatív munkaformákban;

− találkozik  az  érdeklődésének  megfelelő,  akár  autentikus  szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;

− találkozik  életkorának  és  nyelvi  szintjének  megfelelő  célnyelvi
ismeretterjesztő tartalmakkal.



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

− Egyszerű,  releváns  információ  megosztása  az  ismert  nyelvi  eszközökkel
angol nyelven

− A  tanult  témákhoz  kapcsolódó  angol  nyelvű,  egyszerű  információ
megszerzése. 

A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése

A tanuló legyen képes

-       jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket,
kérdéseket, közléseket, eseményeket megérteni;

-       jórészt ismert nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  szövegből
fontos információt kiszűrni;

-       ismeretlen  nyelvi  elem  jelentését  jórészt  ismert  nyelvi
eszközökkel megfogalmazott;

-       szövegből kikövetkeztetni;

-       kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;

-       kb. 100 szavas köznyelvi  szövegben lényeges információt  a
lényegtelentől elkülöníteni.

 Beszédkészség

A tanuló legyen képes

-       jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre
egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni;

-       egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket
feltenni, eseményeket elmesélni;

-       megértési problémák esetén segítséget kérni;

-       egyszerű párbeszédben részt venni;

-       beszélgetést kezdeményezni, befejezni.

 Olvasott szöveg értése



A tanuló legyen képes

-       jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben
fontos információt megtalálni;

-       ismeretlen  nyelvi  elem  jelentését  jó  részt  ismert  nyelvi
eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni;

-       kb.  100  szavas  köznyelvi  szöveg  lényegét  megérteni,  azt
felolvasni;

-       kb. 100 szavas köznyelvi  szövegben lényeges információt  a
lényegtelentől elkülöníteni;

-       egyszerű, képpel illusztrált történetet megérteni.

 Íráskészség

A tanuló legyen képes

-    ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leírni;

-    ismert  struktúrák  felhasználásával  kb.  10  mondatos  tényszerű
információt közvetítő szöveget írni;

-    különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni.

 


