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Célok és feladatok 

A 12. évfolyam végére a diákoknak B2 szintű nyelvtudást kell  szerezniük és el kell  sajátítaniuk az

önálló  nyelvfejlesztéshez  elengedhetetlen  nyelvtanulási  stratégiákat.  A  csoportban  a  diákok

lehetőséget  kapnak  arra,  hogy  felkészüljenek  az  emelt  szintű  érettségire,  hogy  az  átlagosnál

magasabb szintű, összetettebb nyelvtudásra tegyenek szert. 

Az idegen nyelvi érettségi vizsgára történő felkészítés céljai között szerepelnek pragmatikus célok (a

kommunikatív kompetencia kialakítása), kognitív célok (ismeretek, információk közvetítése a másik

kultúráról)  és  személyiségfejlesztő  célok  (nyitottság,  tolerancia  a  másik  ember  iránt;  önállóság,

szociális viselkedés a kiscsoporton belül).

Az idegen nyelvi érettségi vizsga azt méri, hogy a vizsgázó rendelkezik-e a kommunikatív kompetencia

meghatározott szintjével, amely lehetővé teszi számára, hogy szövegeket és közléseket megértsen és

alkosson. A kommunikatív kompetencia összetevői a következők:

 -  Nyelvi  kompetencia:  a  nyelvhasználó  képes  a  megfelelő  szókincs  és  nyelvtani  struktúrák

használatával,  valamint elfogadható kiejtéssel  olyan értelmes közléseket létrehozni  és értelmezni,

amelyek a közmegegyezés szerinti jelentést hordozzák. 

-  Szociolingvisztikai  kompetencia:  a  nyelvhasználó  tudja,  hogy  az  adott  helyzetben  milyen  nyelvi

kifejezőeszközökkel  élhet;  figyelembe  veszi  tehát  a  helyszínt,  a  kommunikációban  résztvevők

kapcsolatát, közlési szándékait, szerepeit és képes alkalmazkodni ezekhez.

 - Szövegkompetencia: a nyelvhasználó ismeri az egyes (írott és szóbeli) szövegfajták szerkezetét, az

azokban alkalmazható nyelvi formákat, ezeket képes értelmezni, illetve ilyeneket létrehozni.

 -  Stratégiai  kompetencia:  a  nyelvhasználó  rendelkezik  olyan  stratégiákkal,  amelyekkel  meglevő

nyelvtudását optimálisan fel tudja használni és értési illetve közlési nehézségeit képes legyőzni.

 -  Szociokulturális  kompetencia:  a  nyelvhasználó ismeri  a  kiválasztott és használt  nyelvi  eszközök

kommunikációs értékét az adott társadalmi, kulturális környezetben, ismeri a nyelvi érintkezésekben

használt társadalmi szokásokat és elvárásokat

Helyi  tantervünk  a  kötelező  tartalmat  az  NAT  2020  részletes  érettségi  vizsgakövetelményeiben

megjelenő  témakörökön  keresztül  határozza  meg.  Az  egyes  témakörök  mellett  az  adott  két

évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi

példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb

nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is.

Nyelvi funkciók a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …)

— érvek felvezetése (I  find it  extremely important …, When we consider…, Considering …, We

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …) 

— egyetértés mások érveivel  (I  completely agree. I  couldn’t  agree more.  That’s  exactly what I

think, You’ve persuaded me.)



— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you mean,

but … I agree to some extent, but…)  

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I

completely disagree. You must be joking.)

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …) 

— statisztikai  adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …,

The diagram proves that …)

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, It

doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?)

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …) 

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)  

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …) 

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.)

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would be

excellent. That’s a good idea, but…) 

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the

time, would you?)

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually)

— beszédszándék  jelzése  beszélgetés  közben  (Can  I  interrupt  you  for  a  second?  May  I  say

something?)

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand?

Sure. No problem.)

Nyelvi elemek és struktúrák a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések

példák):

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll  be cooking

then. I’ll have finished cooking by then.) 

— jövőidejűség kifejezése a múltban:  ’was/were going to’,  ’was/were about  to’,  ’was/were to

have’ (I was going to help her. I was about to leave.)

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English

for two years before I passed my exam.)

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had

the time. I wish you were here. If only he could have helped me.) 

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She

offered to take me home. She told me to take him home.)

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.)

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?)

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.)

— igei vonzatok (gerunds and infinitives)



— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though,

however…)

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I

seen such a beautiful landscape.)

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional,

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:

— az  adott  tématartományban  megért  összetett,  elvontabb,  akár  anyanyelvűek

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;

— létrehoz  összetett,  akár  elvontabb,  a  közvetlen  vonatkozásokon  túlmenő  tartalmú  célnyelvi

szöveget;

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat.

Témakörök áttekintő táblázata a 11-12. évfolyamon:

Témakör neve Óraszám
1. Personal topics, family relations 20

2.  People and society 20

3. Environment and nature 20

4. School, education; language learning 10

5. Career and employment 10

6. Lifestyle 40

7. Public matters,free time, entertainment, media 30

8. Holidays, travelling, tourism 20

9. Science and technology, communication 10

10. Finance and economics 20

Final exam preparation 14
Összes óraszám: 214

1. Témakör: Personal topics, family relations 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)
A család szerepe az egyén és a társadalom életében 
Családi élet, családi kapcsolatok 
Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
Személyes tervek

2. Témakör: People and society

A másik ember külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) 



A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése 

Ünnepek, családi ünnepek 

Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

Öltözködés, divat 

Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

Társadalmi viselkedésformák

3. Témakör: Environment and nature

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása

A természet és az ember harmóniája

Növények és állatok a környezetünkben

Környezetvédelem  a  szűkebb  környezetünkben:  Mit  tehetünk  környezetünkért  vagy  a

természet megóvásáért?

A környezetvédelem lehetőségei és problémái

Időjárás

4. Témakör: School, education; language learning

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, internetes böngészés 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

5. Témakör: Career and employment

Diákmunka, nyári munkavállalás 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

Divatszakmák

6. Témakör: Lifestyle

Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség

megőrzésében, testápolás) 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezési szokások a családban 



Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 

Ételspecialitások hazánkban és más országokban 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

A szenvedélybetegségek 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

A gyógyítás egyéb módja

7. Témakör: Public matters, free time, entertainment, media

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

A szabadidő jelentősége az ember életében 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

A művészet szerepe a mindennapokban 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 

Kulturális és sportesemények

8. Témakör: Holidays, travelling, tourism

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

Célnyelvi ország néhány főbb látnivalója 

Az idegenforgalom jelentősége

9. Témakör: Science and technology, communication

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

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

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

10. Finance and economics

Családi gazdálkodás  

A pénz szerepe a mindennapokban 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank), online szolgáltatások igénybevétele 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban





Áttekintő táblázat 11-12. évfolyam

Témakör neve Óraszám 11.évf. 12.évf.
1. Personal topics, family relations 20 20 0

2.  People and society 20 10 10

3. Environment and nature 20 10 10

4. School, education; language learning 10 10 0

5. Career and employment 10 10 0

6. Lifestyle 38 10 28

7. Public  matters,  free  time,  entertainment,
media

30 10 20

8. Holidays, travelling, tourism 20 10 10

9. Science and technology, communication 12 2 10

10. Finance and economics 20 10 10

Final exam preparation 14 0 14
Összes óraszám: 214 102 112

11. évfolyam

A tantárgy heti óraszáma: 3

A tantárgy éves óraszáma: 102

Témakör neve 11.évf.
1. Personal topics: family relations 20

2.  People and society 10

3. Environment and nature 10

4. School, education; language learning 10

5. Carreer and employment 10

6. Lifestyle 10

7. Public  matters,  free  time,  entertainment,
media

10

8. Holidays, travelling, tourism 10

9. Science and technology, communication 2

10. Finance and economics 10
Összes óraszám: 102

1.TÉMAKÖR: Personal topics: family relations
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy

elképzelt  személyes  eseményről  a  cselekmény,  a  körülmények,  az  érzések  és  gondolatok

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;



 a  tanult  nyelvi  elemek  segítségével  megérti  a  hangzószöveg  lényegét  akár  anyanyelvi

beszélők  köznyelvi  kommunikációjában  és  számára  kevésbé  ismert  témákban  és

szituációkban is;

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó

szöveget;

 értelmezi az összefüggéseket;

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat,

változatos csatornákon;

 megérti  és  értelmezi  a  részleteket  hosszabb,  összetettebb,  akár  elvontabb  témájú  írott

szövegekben;

 társalgást  kezdeményez,  a  megértést  fenntartja,  törekszik  mások bevonására,  és szükség

esetén  lezárja  azt  a  személyes  tématartományon  belül,  akár  anyanyelvű  beszélgetőtárs

esetében is;

 érzelmeit  és  véleményét  szóban,  változatos  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és  arról

interakciót folytat;

 érzelmeit  és  véleményét  írásban,  változatos  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és  arról

interakciót folytat;

 a  nyelvi  funkciókat  és  nyelvi  eszköztárát  életkorának  megfelelő  élethelyzetekben

megfelelően alkalmazza;

 mondanivalóját  kifejezi  kevésbé  ismerős  helyzetekben is,  nyelvi  eszközök  széles  körének

használatával;

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

 szükség  esetén  eltér  az  előre  elgondoltaktól  és  mondandóját  a  beszédpartnerekhez,

hallgatósághoz igazítja;

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni;

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel,

a  természeteshez  közelítő  szinten  vesz  részt  a  személyes  tématartományban  és  az

idetartozó érettségi témákban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances,

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous

people, role models, 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and

wider environment, workplace, places to spend freetime

 A  témakörre  jellemző  tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  parts  of  the

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit,

clothes and accessories 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school

and family celebrations, sports

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  daily

routine,  habits,  healthy  eating,  eating  in  different  places  (home,  canteeen,  restaurants)

keeping fit, household duties, doing chores, doing the gardening and taking care of everyday

responsibilites 



 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family,

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, positive

and negative characteristics, personal success and failure, future plans

 Személyes  élethez  tartozó  összetettebb  akár  a  közvetlen  vonatkozásokon  túlmutató

információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  személyes

tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Internetes kutatás:

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák stb…)

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán

— Szerepjáték: 

o élethelyzettel kapcsolatos tanácskérés/adás szülővel, baráttal

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése

— Önálló szövegalkotás

o  életem 15 év múlva 

o híres személyiségek, mint példaképek

— Vitafórum

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai

o ’A házasságok az égben köttetnek’

o Vannak-e még családi példaképek?

2.TÉMAKÖR: People and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  az  ember  és  társadalom

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is

kitérve;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít  önállóan,  vagy

kooperatív munkaformában;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  az  ember  és  társadalom

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  az  ember  és  társadalom

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról

interakciót folytat.



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends,

acquaintances,  members  of  the  society  (teenagers,  adults,  the  elderly),  the  public,

authorities, people working in services   

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages,

countryside, home, public places, public offices

 A témakörre  jellemző tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  objects  used  in

everyday life, fashion and clothes items 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family

events and celebrations, national and international events and holidays 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping,

using  public  services,  everyday tasks and chores,  taking  part  in the life  of  a  community,

volunteering, community service

 A  témakörre  jellemző  problémák  megnevezése  célnyelven:  drug  addict,  computer  nerd,

workaholic

 A  témakörre  jellemző  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  basic  gender

roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between

individuals, relationship between generations, crime and punishment

 Az  ember  és  társadalom  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  az  ember  és

társadalom tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Egyéni projekt

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás

— Szerepjáték: 

o szolgáltatások igénybevétele

—  Önálló szövegalkotás: 

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről

— Vitafórum/eszmecsere 

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon)

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek?

o megszüntethetőek-e az előítéletek? 

3. TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM:20 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 beszámol  akár  az  érdeklődési  körén  túlmutató  környezeti  eseményről  a  cselekmény,  a

körülmények,  az  érzések  és  gondolatok  ismert  nyelvi  eszközökkel  történő  összetettebb,

részletes és világos jellemzésével;



 a  tanult  nyelvi  elemek  segítségével  megérti  a  hangzószöveg  lényegét  akár  anyanyelvi

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban

is;

 megérti,  értelmezi  és  összefoglalja  az  összetettebb,  a  tématartományhoz  kapcsolódó

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 megért  szokványos tempóban folyó,  környezettel  kapcsolatos  autentikus szórakoztató és

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;

 megérti  és  értelmezi  a  részleteket  hosszabb,  összetettebb,  akár  elvontabb  témájú  írott

szövegekben;

 társalgást  kezdeményez,  a  megértést  fenntartja,  törekszik  mások bevonására,  és szükség

esetén  lezárja  azt  a  környezeti  tématartományon  belül,  akár  anyanyelvű  beszélgetőtárs

esetében is;

 szükség  esetén  eltér  az  előre  elgondoltaktól  és  mondandóját  a  beszédpartnerekhez,

hallgatósághoz igazítja;

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni;

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél

információt;

 érzelmeit,  véleményét  változatos  nyelvi  eszközökkel  szóban  megfogalmazza  és  arról

interakciót folytat;

 érzelmeit,  véleményét  változatos  nyelvi  eszközökkel  írásban  megfogalmazza  és  arról

interakciót folytat;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget

szóban és írásban;

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel,

a  természeteshez  közelítő  szinten  vesz  részt  a  környezeti  tématartományban  és  az

idetartozó érettségi témákban;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív

munkaformában;

 megérti,  értelmezi  és  összefoglalja  az  összetettebb,  a  tématartományhoz  kapcsolódó

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  az  ajánlott  tématartományokhoz  kapcsolódó

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét  szóban,  változatos  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és  arról  interakciót

folytat;

 véleményét  írásban,  változatos  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és  arról  interakciót

folytat;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

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

environmental protection personnel 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  natural

disasters, nature protection campaigns 

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  nature

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering

 A  témakörre  jellemző  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  natural

phenomena,  maintaining  the  environment,  sustainability,  weather  and  climate,  seasons,

recycling and reusing

 Környezetünkhöz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen  vonatkozásokon  túlmutató

információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  környezeti

tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével

o Természeti kincsek Magyarországon

o Mindennapi természetvédelem

— Csoportos projektmunka 

o A hulladék újrahasznosításának lehetőségei 

— Kutatómunka az interneten

o alternatív energiaforrások

o globális felmelegedés

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik 

4.Témakör: School, education and language learning
ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 tudatosan  használja  a  nyelvtanulási  és  nyelvhasználati  stratégiákat  nyelvtudása

fenntartására és fejlesztésére;

 hiányosságait,  hibáit  felismeri,  azokat egyre  hatékonyabban kompenzálja,  javítja  a  tanult

stratégiák felhasználásával;

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a

célnyelvi kommunikációra;

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;



 törekszik  releváns  digitális  tartalmak  használatára  beszédkészségének,  szókincsének  és

kiejtésének továbbfejlesztése céljából;

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;

 a  tanult  kifejezések  alkalmazásával  és  a  tanult  nyelvi  szokások  követésével  érzéseit  és

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;

 a  szövegek  létrehozásához  hatékonyan  használ  nyomtatott  vagy  digitális  segédeszközt,

szótárt; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó

írott vagy hallott szövegeket. 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót

és intonációt;

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket;

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;

 hibáit általában önállóan is tudja javítani;

 nyelvtanulási  céljai  érdekében használja  a  tanórán kívüli  nyelvtanulási  és  nyelvhasználati

lehetőségeket;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  school

personnel, educators, types of students

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of schools 

(in primary, secondary and tertiary education), homeschooling, scenes of education, forums 

of language learning

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school events,

lessons,  types  of  exams (written exam,  oral  exam,  entrance  exam,  school  leaving  exam,

language exam) 

 A témakörre  jellemző tevékenységekre  vonatkozó szókincs  ismerete  célnyelven:  subjects,

extracurricular activities, learning, studying, research, revision, practice, learning a trade

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: education system

in Hungary and the English-speaking countries, language skills, language learning strategies,

languages, accents and dialects, autonomous learning, life-long learning

 Környezetünkhöz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen  vonatkozásokon  túlmutató

információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  környezeti

tématartományban.

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése



 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Egyéni projekt

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló/könyvajánlás írása

— interaktív térképek használata 

o országismereti feladatok

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal

— csoportmunka

o prezentáció készítése a célnyelvi országokról

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz

o prezentáció  készítése  és  bemutatása  a  külföldi  nyelvtanulás  pozitív  és  negatív

tapasztalatairól

o prezentáció készítése az iskolai eseményekről, programokról

— Vitafórum

o Online tanulás előnyei, hátrányai

o Homeschooling előnyei, hátrányai

o Internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?

5. TÉMAKÖR: Career and employment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  a  karrier  és  munkavállalás

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is

kitérve;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít  önállóan,  vagy

kooperatív munkaformában;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  a  karrier  és  munkavállalás

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  a  karrier  és  munkavállalás

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról

interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals,

employers, employees, colleagues 



 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  workplaces,

offices 

 A témakörre  jellemző tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  objects  used  in

different jobs

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews,

meetings  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life

long learning, applying for a job

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career,

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks,

cooperation, critical thinking, mobility, CV

 A  karrier  és  munkavállalás  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  karrier  és

munkavállalás tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Önálló szövegalkotás 

o jelentkezés álláshirdetésre

o angol nyelvű önéletrajz készítése

— Szerepjáték 

o Állásinterjú

o beszégetés egy állásbörzén

— Olvasott szövegértés fejlesztése

o Álláshirdetések böngészése

o Munkaköri leírás értelmezése

— Csoportos projektmunka 

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása

o Közkedvelt szakmákbemutatása

6. TÉMAKÖR: Lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  az  életmód  tématartományhoz

tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít  önállóan,  vagy

kooperatív munkaformában;



 megérti és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  az  életmód tématartományhoz

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  az  életmód tématartományhoz

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról

interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  catering

personnel, athletes, professionals, coaches, healthcare personnel, 

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  restaurants,

hotels,  gyms, sports fields,  premises of  sports events,  recreation centres,  spas,  hospitals,

clinics, surgeries 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: sports equipment,

cooking utensils, ingredients, recipes, first aid kit, healhcare devices

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:

cooking/ordering  food,  accidents,  injuries,  diseases,  races  competitions,  championships  ,

Olympic Games, 

 A témakörre jellemző tevékenységekre, fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:

booking  a  table,  cooking  procedures,  healthcare  facilities,  common  illnesses/injuries,

healthcare (traditional treatments, home remedies),

 Az  életmód  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen  vonatkozásokon

túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  az  életmód

tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Önálló szövegalkotás 

o ételrecept

o tanácskérő- és  tanácsadó levél/komment 

— Szerepjáték 

o Asztalfoglalás

o Ételrendeles

o Orvos – beteg párbeszéd

— Olvasott szövegértés fejlesztése

o ételrecept

o konditerem leírás, szabályok

o életmódtanácsadó cikkek

— Csoportos projektmunka 

o célnyelvi konyhák bemutatása

o célnyelvi országokban népszerű sportok bemutatása

— Vita

o egyéni vs csapatsportok

o életstílusok összehasonlítása



o a természetes gyógymódok vs nyugati orvoslás

7. TÉMAKÖR: Public matters, free time, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 beszámol  akár  az  érdeklődési  körén  túlmutató  közügyekkel,  szórakozással  kapcsolatos

eseményről  a  cselekmény,  a  körülmények,  az  érzések  és  gondolatok  ismert  nyelvi

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;

 a  tanult  nyelvi  elemek  segítségével  megérti  a  hangzószöveg  lényegét  számára  kevésbé

ismert témákban és szituációkban is;

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők

köznyelvi kommunikációjában;

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is;

 megért  szokványos tempóban folyó,  környezettel  kapcsolatos  autentikus szórakoztató és

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  a  közügyekkel,  szórakozással  kapcsolatos

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 társalgást  kezdeményez,  a  megértést  fenntartja,  törekszik  mások bevonására,  és szükség

esetén  lezárja  azt  szórakozás,  illetve  információszerzés,  -csere  céljából,  akár  anyanyelvű

beszélgetőtárs esetében is;

 a  közügyekkel,  szórakozással  kapcsolatos  témákban,  nyelvi  kommunikációt  igénylő

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra;

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the

public sector and civil service, sports people, entertainers, artists,

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  cultural

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights,

scenes of cultural life (cinemas, theatres, concert halls, art galleries, museums, clubs etc.)

scenes of the virtual world (chatrooms, SN sites, forums)

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

forms, brochures, sports equipment, computer related vocabulary 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events,

ways of entertainment, sporting events, online events

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights



 A  témakörre  jellemző  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  hobbies,

entertainment, culture, services

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games,

sports, applications, media, 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és

játékos nyelvtanulás céljára

 A közügyekkel,  szórakozással  kapcsolatos  tématartományhoz tartozó összetettebb,  akár  a

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  közügyekkel,

szórakozással kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Internetes kutatómunka

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban

— Önálló szövegalkotás 

o egy kedvenc film, könyv, műalkotás bemutatása, ajánlása 

— Szerepjáték

o útbaigazítás kérése és adása

o jegyvásárlás kulturális eseményre

o

— Vitafórum

o GPS vagy útbaigazítás?

o Kidobhatjuk már a papír térképeket?

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai

o Színházi előadás online vs élőben?

o Sportesemény közvetítve vs élőben a helyszínen?

8. TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  a  nyaralás,  utazás,  turizmus

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is

kitérve;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít  önállóan,  vagy

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;



 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

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

guides, public service personnel 

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  types  of

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices

 A  témakörre  jellemző  tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  monuments,

exhibits,  travel  documents,  means  of  transport,  objects  used  while  travelling,  forms,

brochures

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  holidays  in

Hungary and abroad, festivals

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing,

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours 

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

package holidays, currencies, cultural differences, effects of tourism on people and economy,

new areas in tourism: wellness, language learning

 A  nyaralás,  utazás,  turizmus  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A természeteshez közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott interakció  a  nyaralás,  utazás,

turizmus tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Szerepjáték 

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra

o panasztétel szolgáltatással kapcsolatban

o valutaváltás

— Önálló projektmunka 

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről 

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről

— Csoportos projektmunka

o célnyelvi országok nevezetességeiről, kultúrájáról prezentáció

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák) 
o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra

— Vitafórum

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai

o Olcsók-e a fapados repülőjáratok?

9. TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra (átfedésben más témakörökkel)



TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  a  tudomány  és  technika

tématartományhoz tartozó alapvető témákban;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív

munkaformában;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  a  tudomány  és  technika

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  az  ajánlott  tématartományokhoz  kapcsolódó

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  scientists,

researchers,  inventors,  engineers,  people  working  for  scientific  and  technological

development 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  using

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers

of the internet, social networks, research, inventions

 A  tudomány  és  technika  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  tudomány  és

technika tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Internetes kutatómunka

o találmányok

o a jövő technikái

— Egyéni project

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei

o Mit fog tudni a következő telefonom?

— Vitafórum 

o az internet pozitív és negatív oldalai 

o Lesz-e az unokámnak telefonja?

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás?



10.TÉMAKÖR: Financial matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  a  pénzügyek  és  gazdaság

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is

kitérve;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív

munkaformában;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  a  pénzügyek  és  gazdaság

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  a  pénzügyek  és  gazdaság

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról

interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  employers,

employees, white and blue collar workers, bank personnel, teller, manager, clark, 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public  service

offices, post offices , banks, stock markets 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies,

bank forms, advertisements, commercials, ATMs, cash dispenser, fintech devices 

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  saving,

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies, investments

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family  budget,

saving, spending and wasting money, insurances, loans, bonds, shares, debit/credit cards,

cash, .

 A  pénzügyek  és  gazdaság  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  pénzügyek  és

gazdaság tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Egyéni projekt

o családi költségvetés összeállítása

o befektetés tervezése

— Szerepjáték 

o banki ügyintézés 

o számlanyitás

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban 



o valutaváltás nyaralás előtt

— Vita

o spórolás-vs költekezés, hitel

o Kell-e a gyereknek zsebpénz?

o Készpénz vs bankkártya

o a jövedelem értelmes beosztása

— kutatómunka (internet, újságcikk)

o hitelek, befektések

o bitcoin, kriptovaluták

A továbbhaladás feltételei és az osztályozó vizsga követelményei

11. évfolyam

Nyelvi  elemek  és  struktúrák  az  angol,  mint  idegen  nyelvre   specializáción  a  szakasz  végéig  (a

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll  be cooking

then. I’ll have finished cooking by then.) 

— jövőidejűség kifejezése a múltban:  ’was/were going to’,  ’was/were about  to’,  ’was/were to

have’ (I was going to help her. I was about to leave.)

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English

for two years before I passed my exam.)

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had

the time. I wish you were here. If only he could have helped me.) 

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She

offered to take me home. She told me to take him home.)

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.)

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?)

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.)

— igei vonzatok (gerunds and infinitives)

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though,

however…)

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional,

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:

— az  adott  tématartományban  megért  összetett,  elvontabb,  akár  anyanyelvűek

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;



— létrehoz  összetett,  akár  elvontabb,  a  közvetlen  vonatkozásokon  túlmenő  tartalmú  célnyelvi

szöveget;

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat.

A tanév során tárgyalt témakörök:

11. Personal topics: family relations

12.  People and society 

13. Environment and nature 

14. School, education; language learning

15. Career and employment

16. Lifestyle

17. Public  matters,  free  time,  entertainment,
media

18. Holidays, travelling, tourism

19. Science and technology, communication

20. Finance and economics

Témakörök részletezése, vizsgakövetelmények: 

Témakör: Personal topics: family relations

— acquaintances,  family  relations,  different  generations within  the family,  love and  marriage,

friends, famous people, role models

— workplace, places to spend freetime

— keeping fit, clothes and accessories 

— holidays, school and family celebrations, sports, illnesses

— daily  routine,  habits,  healthy eating,  keeping fit,  household duties,  doing  chores,  doing  the

gardening and taking care of everyday responsibilites 

— extended family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future

plans, positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans

Témakör: People and society

— family,  friends,  acquaintances,  members  of  the society  (teenagers,  adults,  the elderly),  the

public, authorities, people working in services  

— towns, villages, countryside

— objects used in everyday life, fashion and clothes items 

— holidays, family events and celebrations, national and international events and holidays 

— shopping, using public services, everyday tasks and chores,, volunteering, community service

— drug addict, computer nerd, workaholic

— friendships, relationships, appearance and personality, relationship between generations

Témakör: Environment and nature

— animals, plants,



— parts of the house/flat, furnishings, appliances, nature, home, city/town/village/countryside, 

geographical places, continents, space, the Earth

Témakör: School, education, language learning

— types of schools; school systems in Hungary and in the English-speaking countries

— description of school, school events and traditions (in Hungary and other countries)

— subjects, timetable, curricular, extracurricular activities

— fields of interest, browsing the Internet

— importance and role of foreign language knowledge

— learning methods, homeschooling

—  language  skills,  language  learning  strategies,  languages,  accents  and  dialects,  autonomous

learning

 

Témakör: Career and employment

— professionals, employers, employees, colleagues 

— workplaces, offices 

— jobs, popular jobs

— objects used in different jobs

— job interviews, meetings 

— planning, life-long learning, applying for a job

— choosing a career, summer jobs, working hours, part-time jobs, unemployment, team work,

individual tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV

— possibilities of employment in Hungary and abroad

— relationship between education and career prospects

Témakör: Lifestyle

— healthy lifestyle, importance of sport

— daily routine, habits

— healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants), eating habits (in the

family in Hungary, abroad), healthy and unhealthy dishes, favourite dishes; international cuisine

—  keeping fit

—  going to the doctor’s, common illnesses/injuries, hospitals, medication, healthcare 

— hospitals, clinics, GP, surgeries

Témakör: Public matters, free time, entertainment and media

— free time activities, hobbies

— importance of free time in one’s life

— cultural and sports events

— cinema, theatre, concerts, exhibitions, reading, radio, TV, computer, Internet

— importance of books, media and the Internet



Témakör: Holidays, travelling, tourism

— tourists, tour guides, public service personnel 

— types of accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices

— monuments,  exhibits,  travel  documents,  means  of  transport,  objects  used  while  travelling,

forms, brochures

— holidays in Hungary and abroad, festivals

— preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours 

— self-organized  and  package  holidays,  currencies,  cultural  differences,  effects  of  tourism  on

people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning

— landmarks of Hungary and the English-speaking countries

— the importance of tourism

— the impacts of motorization on environment and society

Témakör: Science and technology, communication

— basic objects used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets 

— exhibitions

— using technology in everyday life, using technology for studying or work, major innovations

— Internet, dangers of the internet, social networks, research, inventions

Témakör: Finance and economics

— income, salary, wages, 

— shopping and services

— public service offices (banks, post offices, currency exchange office)

— money, advertisements, commercials 

— complaints

— online shopping, online banking, exchanging 

— family budget, investments, taking out loans

— methods of payment



12. évfolyam

A tantárgy heti óraszáma: 4

A tantárgy éves óraszáma: 112

Témakör neve 12.évf.
1. Personal topics: family relations 0*

2.  People and society 10

3. Environment and nature 10

4. School, education; language learning 0*

5. Career and employment 0*

6. Lifestyle 28

7. Public  matters,  free  time,  entertainment,
media

20

8. Holidays, travelling, tourism 10

9. Science and technology, communication 10

10. Finance and economics 10

Final exam preparation 14
Összes óraszám: 112

A *-gal jelölt témakörök nem új tananyagként, ismétlődően térnek vissza.

1. TÉMAKÖR: Personal topics: family relations 

ÓRASZÁM: (ismétlő jelleggel, vizsgafelkészülés során)

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy

elképzelt  személyes  eseményről  a  cselekmény,  a  körülmények,  az  érzések  és  gondolatok

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;

 a  tanult  nyelvi  elemek  segítségével  megérti  a  hangzószöveg  lényegét  akár  anyanyelvi

beszélők  köznyelvi  kommunikációjában  és  számára  kevésbé  ismert  témákban  és

szituációkban is;



 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó

szöveget;

 értelmezi az összefüggéseket;

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat,

változatos csatornákon;

 megérti  és  értelmezi  a  részleteket  hosszabb,  összetettebb,  akár  elvontabb  témájú  írott

szövegekben;

 társalgást  kezdeményez,  a  megértést  fenntartja,  törekszik  mások bevonására,  és szükség

esetén  lezárja  azt  a  személyes  tématartományon  belül,  akár  anyanyelvű  beszélgetőtárs

esetében is;

 érzelmeit  és  véleményét  szóban,  változatos  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és  arról

interakciót folytat;

 érzelmeit  és  véleményét  írásban,  változatos  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és  arról

interakciót folytat;

 a  nyelvi  funkciókat  és  nyelvi  eszköztárát  életkorának  megfelelő  élethelyzetekben

megfelelően alkalmazza;

 mondanivalóját  kifejezi  kevésbé  ismerős  helyzetekben is,  nyelvi  eszközök  széles  körének

használatával;

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

 szükség  esetén  eltér  az  előre  elgondoltaktól  és  mondandóját  a  beszédpartnerekhez,

hallgatósághoz igazítja;

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni;

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel,

a  természeteshez  közelítő  szinten  vesz  részt  a  személyes  tématartományban  és  az

idetartozó érettségi témákban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances,

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous

people, role models, 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and

wider environment, workplace, places to spend freetime

 A  témakörre  jellemző  tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  parts  of  the

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit,

clothes and accessories 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school

and family celebrations, sports

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  daily

routine,  habits,  healthy  eating,  eating  in  different  places  (home,  canteeen,  restaurants)

keeping fit, household duties, doing chores, doing the gardening and taking care of everyday

responsibilites 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family,

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, positive

and negative characteristics, personal success and failure, future plans



 Személyes  élethez  tartozó  összetettebb  akár  a  közvetlen  vonatkozásokon  túlmutató

információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  személyes

tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Internetes kutatás:

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák stb…)

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán

— Szerepjáték: 

o élethelyzettel kapcsolatos tanácskérés/adás szülővel, baráttal

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése

— Önálló szövegalkotás

o  életem 15 év múlva 

o híres személyiségek, mint példaképek

— Vitafórum

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai

o ’A házasságok az égben köttetnek’

o Vannak-e még családi példaképek?

2.TÉMAKÖR: People and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy

elképzelt  személyes  eseményről  a  cselekmény,  a  körülmények,  az  érzések  és  gondolatok

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;

 a  tanult  nyelvi  elemek  segítségével  megérti  a  hangzószöveg  lényegét  akár  anyanyelvi

beszélők  köznyelvi  kommunikációjában  és  számára  kevésbé  ismert  témákban  és

szituációkban is;

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó

szöveget;

 értelmezi az összefüggéseket;

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat,

változatos csatornákon;

 megérti  és  értelmezi  a  részleteket  hosszabb,  összetettebb,  akár  elvontabb  témájú  írott

szövegekben;

 társalgást  kezdeményez,  a  megértést  fenntartja,  törekszik  mások bevonására,  és szükség

esetén  lezárja  azt  a  személyes  tématartományon  belül,  akár  anyanyelvű  beszélgetőtárs

esetében is;

 érzelmeit  és  véleményét  szóban,  változatos  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és  arról

interakciót folytat;



 érzelmeit  és  véleményét  írásban,  változatos  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és  arról

interakciót folytat;

 a  nyelvi  funkciókat  és  nyelvi  eszköztárát  életkorának  megfelelő  élethelyzetekben

megfelelően alkalmazza;

 mondanivalóját  kifejezi  kevésbé  ismerős  helyzetekben is,  nyelvi  eszközök  széles  körének

használatával;

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

 szükség  esetén  eltér  az  előre  elgondoltaktól  és  mondandóját  a  beszédpartnerekhez,

hallgatósághoz igazítja;

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni;

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel,

a  természeteshez  közelítő  szinten  vesz  részt  a  személyes  tématartományban  és  az

idetartozó érettségi témákban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances,

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous

people, role models, 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and

wider environment, workplace, places to spend freetime

 A  témakörre  jellemző  tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  parts  of  the

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit,

clothes and accessories 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school

and family celebrations, sports

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  daily

routine,  habits,  healthy  eating,  eating  in  different  places  (home,  canteeen,  restaurants)

keeping fit, household duties, doing chores, doing the gardening and taking care of everyday

responsibilites 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family,

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, positive

and negative characteristics, personal success and failure, future plans

 Személyes  élethez  tartozó  összetettebb  akár  a  közvetlen  vonatkozásokon  túlmutató

információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  személyes

tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Internetes kutatás:

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák stb…)

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán

— Szerepjáték: 

o élethelyzettel kapcsolatos tanácskérés/adás szülővel, baráttal

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése



— Önálló szövegalkotás

o  életem 15 év múlva 

o híres személyiségek, mint példaképek

— Vitafórum

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai

o ’A házasságok az égben köttetnek’

o Vannak-e még családi példaképek?

3.TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 beszámol  akár  az  érdeklődési  körén  túlmutató  környezeti  eseményről  a  cselekmény,  a

körülmények,  az  érzések  és  gondolatok  ismert  nyelvi  eszközökkel  történő  összetettebb,

részletes és világos jellemzésével;

 a  tanult  nyelvi  elemek  segítségével  megérti  a  hangzószöveg  lényegét  akár  anyanyelvi

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban

is;

 megérti,  értelmezi  és  összefoglalja  az  összetettebb,  a  tématartományhoz  kapcsolódó

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 megért  szokványos tempóban folyó,  környezettel  kapcsolatos  autentikus szórakoztató és

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;

 megérti  és  értelmezi  a  részleteket  hosszabb,  összetettebb,  akár  elvontabb  témájú  írott

szövegekben;

 társalgást  kezdeményez,  a  megértést  fenntartja,  törekszik  mások bevonására,  és szükség

esetén  lezárja  azt  a  környezeti  tématartományon  belül,  akár  anyanyelvű  beszélgetőtárs

esetében is;

 szükség  esetén  eltér  az  előre  elgondoltaktól  és  mondandóját  a  beszédpartnerekhez,

hallgatósághoz igazítja;

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni;

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél

információt;

 érzelmeit,  véleményét  változatos  nyelvi  eszközökkel  szóban  megfogalmazza  és  arról

interakciót folytat;

 érzelmeit,  véleményét  változatos  nyelvi  eszközökkel  írásban  megfogalmazza  és  arról

interakciót folytat;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget

szóban és írásban;

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel,

a  természeteshez  közelítő  szinten  vesz  részt  a  környezeti  tématartományban  és  az

idetartozó érettségi témákban;



 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív

munkaformában;

 megérti,  értelmezi  és  összefoglalja  az  összetettebb,  a  tématartományhoz  kapcsolódó

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  az  ajánlott  tématartományokhoz  kapcsolódó

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét  szóban,  változatos  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és  arról  interakciót

folytat;

 véleményét  írásban,  változatos  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és  arról  interakciót

folytat;

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

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

environmental protection personnel 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  natural

disasters, nature protection campaigns 

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  nature

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering

 A  témakörre  jellemző  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  natural

phenomena,  maintaining  the  environment,  sustainability,  weather  and  climate,  seasons,

recycling and reusing

 Környezetünkhöz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen  vonatkozásokon  túlmutató

információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  környezeti

tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével

o Természeti kincsek Magyarországon

o Mindennapi természetvédelem

— Csoportos projektmunka 

o A hulladék újrahasznosításának lehetőségei 

— Kutatómunka az interneten

o alternatív energiaforrások

o globális felmelegedés

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik 



4.Témakör: School, education and language learning
ÓRASZÁM: (ismétlő jelleggel, vizsgafelkészülés során)

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 tudatosan  használja  a  nyelvtanulási  és  nyelvhasználati  stratégiákat  nyelvtudása

fenntartására és fejlesztésére;

 hiányosságait,  hibáit  felismeri,  azokat egyre  hatékonyabban kompenzálja,  javítja  a  tanult

stratégiák felhasználásával;

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a

célnyelvi kommunikációra;

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;

 törekszik  releváns  digitális  tartalmak  használatára  beszédkészségének,  szókincsének  és

kiejtésének továbbfejlesztése céljából;

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;

 a  tanult  kifejezések  alkalmazásával  és  a  tanult  nyelvi  szokások  követésével  érzéseit  és

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;

 a  szövegek  létrehozásához  hatékonyan  használ  nyomtatott  vagy  digitális  segédeszközt,

szótárt; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó

írott vagy hallott szövegeket. 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót

és intonációt;

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket;

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;

 hibáit általában önállóan is tudja javítani;

 nyelvtanulási  céljai  érdekében használja  a  tanórán kívüli  nyelvtanulási  és  nyelvhasználati

lehetőségeket;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  school

personnel, educators, types of students

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of schools 

(in primary, secondary and tertiary education), homeschooling, scenes of education, forums 

of language learning



 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school events,

lessons,  types  of  exams (written exam,  oral  exam,  entrance  exam,  school  leaving  exam,

language exam) 

 A témakörre  jellemző tevékenységekre  vonatkozó szókincs  ismerete  célnyelven:  subjects,

extracurricular activities, learning, studying, research, revision, practice, learning a trade

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: education system

in Hungary and the English-speaking countries, language skills, language learning strategies,

languages, accents and dialects, autonomous learning, life-long learning

 Környezetünkhöz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen  vonatkozásokon  túlmutató

információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  környezeti

tématartományban.

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Egyéni projekt

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló/könyvajánlás írása

— interaktív térképek használata 

o országismereti feladatok

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal

— csoportmunka

o prezentáció készítése a célnyelvi országokról

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz

o prezentáció  készítése  és  bemutatása  a  külföldi  nyelvtanulás  pozitív  és  negatív

tapasztalatairól

o prezentáció készítése az iskolai eseményekről, programokról

— Vitafórum

o Online tanulás előnyei, hátrányai

o Homeschooling előnyei, hátrányai

o Internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?

5. TÉMAKÖR: Career and employment

ÓRASZÁM: (ismétlő jelleggel, vizsgafelkészülés során)
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  a  karrier  és  munkavállalás

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is

kitérve;



 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít  önállóan,  vagy

kooperatív munkaformában;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  a  karrier  és  munkavállalás

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  a  karrier  és  munkavállalás

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról

interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals,

employers, employees, colleagues 

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  workplaces,

offices 

 A témakörre  jellemző tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  objects  used  in

different jobs

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews,

meetings  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life

long learning, applying for a job

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career,

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks,

cooperation, critical thinking, mobility, CV

 A  karrier  és  munkavállalás  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  karrier  és

munkavállalás tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Önálló szövegalkotás 

o jelentkezés álláshirdetésre

o angol nyelvű önéletrajz készítése

— Szerepjáték 

o Állásinterjú

o beszégetés egy állásbörzén

— Olvasott szövegértés fejlesztése

o Álláshirdetések böngészése

o Munkaköri leírás értelmezése

— Csoportos projektmunka 

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása

o Közkedvelt szakmákbemutatása



6. TÉMAKÖR: Lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  az  életmód  tématartományhoz

tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít  önállóan,  vagy

kooperatív munkaformában;

 megérti és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  az  életmód tématartományhoz

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  az  életmód tématartományhoz

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról

interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  catering

personnel, athletes, professionals, coaches, healthcare personnel, 

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  restaurants,

hotels,  gyms, sports fields,  premises of  sports events,  recreation centres,  spas,  hospitals,

clinics, surgeries 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: sports equipment,

cooking utensils, ingredients, recipes, first aid kit, healhcare devices

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:

cooking/ordering  food,  accidents,  injuries,  diseases,  races  competitions,  championships  ,

Olympic Games, 

 A témakörre jellemző tevékenységekre, fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:

booking  a  table,  cooking  procedures,  healthcare  facilities,  common  illnesses/injuries,

healthcare (traditional treatments, home remedies),

 Az  életmód  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen  vonatkozásokon

túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  az  életmód

tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Önálló szövegalkotás 

o ételrecept

o tanácskérő- és  tanácsadó levél/komment 

— Szerepjáték 



o Asztalfoglalás

o Ételrendeles

o Orvos – beteg párbeszéd

— Olvasott szövegértés fejlesztése

o ételrecept

o konditerem leírás, szabályok

o életmódtanácsadó cikkek

— Csoportos projektmunka 

o célnyelvi konyhák bemutatása

o célnyelvi országokban népszerű sportok bemutatása

— Vita

o egyéni vs csapatsportok

o életstílusok összehasonlítása

o a természetes gyógymódok vs nyugati orvoslás

7. TÉMAKÖR: Public matters, free time, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 beszámol  akár  az  érdeklődési  körén  túlmutató  közügyekkel,  szórakozással  kapcsolatos

eseményről  a  cselekmény,  a  körülmények,  az  érzések  és  gondolatok  ismert  nyelvi

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;

 a  tanult  nyelvi  elemek  segítségével  megérti  a  hangzószöveg  lényegét  számára  kevésbé

ismert témákban és szituációkban is;

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők

köznyelvi kommunikációjában;

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is;

 megért  szokványos tempóban folyó,  környezettel  kapcsolatos  autentikus szórakoztató és

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  a  közügyekkel,  szórakozással  kapcsolatos

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 társalgást  kezdeményez,  a  megértést  fenntartja,  törekszik  mások bevonására,  és szükség

esetén  lezárja  azt  szórakozás,  illetve  információszerzés,  -csere  céljából,  akár  anyanyelvű

beszélgetőtárs esetében is;

 a  közügyekkel,  szórakozással  kapcsolatos  témákban,  nyelvi  kommunikációt  igénylő

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra;

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the

public sector and civil service, sports people, entertainers, artists,

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  cultural

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights,

scenes of cultural life (cinemas, theatres, concert halls, art galleries, museums, clubs etc.)

scenes of the virtual world (chatrooms, SN sites, forums)

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

forms, brochures, sports equipment, computer related vocabulary 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events,

ways of entertainment, sporting events, online events

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights

 A  témakörre  jellemző  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  hobbies,

entertainment, culture, services

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games,

sports, applications, media, 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és

játékos nyelvtanulás céljára

 A közügyekkel,  szórakozással  kapcsolatos  tématartományhoz tartozó összetettebb,  akár  a

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  közügyekkel,

szórakozással kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Internetes kutatómunka

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban

— Önálló szövegalkotás 

o egy kedvenc film, könyv, műalkotás bemutatása, ajánlása 

— Szerepjáték

o útbaigazítás kérése és adása

o jegyvásárlás kulturális eseményre

o

— Vitafórum

o GPS vagy útbaigazítás?

o Kidobhatjuk már a papír térképeket?

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai

o Színházi előadás online vs élőben?

o Sportesemény közvetítve vs élőben a helyszínen?

8. TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism



JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  a  nyaralás,  utazás,  turizmus

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is

kitérve;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít  önállóan,  vagy

kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

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

guides, public service personnel 

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  types  of

accommodation,  destinations,  sights,  places  of  interests,  public  service  offices;

sights/landmarks of English-speaking countries

 A  témakörre  jellemző  tárgyakra  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  monuments,

exhibits,  travel  documents,  means  of  transport,  objects  used  while  travelling,  forms,

brochures

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  holidays  in

Hungary and abroad, festivals

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing,

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours 

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

package holidays, currencies, cultural differences, effects of tourism on people and economy,

new areas in tourism: wellness, language learning

 A  nyaralás,  utazás,  turizmus  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A természeteshez közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott interakció  a  nyaralás,  utazás,

turizmus tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Szerepjáték 

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra

o panasztétel szolgáltatással kapcsolatban

o valutaváltás

— Önálló projektmunka 



o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről 

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről

— Csoportos projektmunka

o célnyelvi országok nevezetességeiről, kultúrájáról prezentáció

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák) 
o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra

— Vitafórum

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai

o Olcsók-e a fapados repülőjáratok?

9. TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  a  tudomány  és  technika

tématartományhoz tartozó alapvető témákban;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív

munkaformában;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  a  tudomány  és  technika

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  az  ajánlott  tématartományokhoz  kapcsolódó

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  scientists,

researchers,  inventors,  engineers,  people  working  for  scientific  and  technological

development 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  using

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers

of the internet, social networks, research, inventions

 A  tudomány  és  technika  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  tudomány  és

technika tématartományban.



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Internetes kutatómunka

o találmányok

o a jövő technikái

— Egyéni project

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei

o Mit fog tudni a következő telefonom?

— Vitafórum 

o az internet pozitív és negatív oldalai 

o Lesz-e az unokámnak telefonja?

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás?

10.TÉMAKÖR: Financial matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 összefüggően,  világosan  és  nagyrészt  folyékonyan  beszél  a  pénzügyek  és  gazdaság

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is

kitérve;

 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart  önállóan,  felkészülést

követően,  az  érettségi  témakörök  közül  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel

támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív

munkaformában;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  a  pénzügyek  és  gazdaság

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;

 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  és  a  részleteket  a  pénzügyek  és  gazdaság

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról

interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  employers,

employees, white and blue collar workers, bank personnel, teller, manager, clark, 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public  service

offices, post offices , banks, stock markets 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies,

bank forms, advertisements, commercials, ATMs, cash dispenser, fintech devices 

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete  célnyelven:  saving,

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies, investments



 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family  budget,

saving, spending and wasting money, insurances, loans, bonds, shares, debit/credit cards,

cash, .

 A  pénzügyek  és  gazdaság  tématartományhoz  tartozó  összetettebb,  akár  a  közvetlen

vonatkozásokon túlmutató információk átadása

 A  természeteshez  közelítő,  akár  anyanyelvűekkel  folytatott  interakció  a  pénzügyek  és

gazdaság tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Egyéni projekt

o családi költségvetés összeállítása

o befektetés tervezése

— Szerepjáték 

o banki ügyintézés 

o számlanyitás

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban 

o valutaváltás nyaralás előtt

— Vita

o spórolás-vs költekezés, hitel

o Kell-e a gyereknek zsebpénz?

o készpénz vs bankkártya

o a jövedelem értelmes beosztása

— kutatómunka (internet, újságcikk)

o hitelek, befektések

o bitcoin, kriptovaluták

TÉMAKÖR: Final exam preparation
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

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

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat;

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is;

 aktívan,  kezdeményezően és  magabiztosan  vesz  részt  a  változatos  szóbeli  interakciót  és

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat;



 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat;

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ;

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;

 egyre  szélesebb  körű  témákban,  nyelvi  kommunikációt  igénylő  helyzetekben  interakciót

folytat  megfelelő  módon,  felhasználva  általános  és  nyelvi  háttértudását,  ismereteit,

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;

 nyelvi  produkciójában  és  recepciójában  önállóságot  mutat,  és  egyre  kevesebb  korlát

akadályozza;

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez

és használ;

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— Vizsgafeladatok gyakorlása

— Vizsgaszituációk gyakorlása

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan

A továbbhaladás feltételei és az osztályozó vizsga követelményei

12. évfolyam

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint idegen nyelv specializáción a szakasz végéig (a zárójelben

olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll  be cooking

then. I’ll have finished cooking by then.) 

— jövőidejűség kifejezése a múltban:  ’was/were going to’,  ’was/were about  to’,  ’was/were to

have’ (I was going to help her. I was about to leave.)

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English

for two years before I passed my exam.)

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had

the time. I wish you were here. If only he could have helped me.) 



— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She

offered to take me home. She told me to take him home.)

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.)

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?)

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.)

— igei vonzatok (gerunds and infinitives)

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though,

however…)

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I

seen such a beautiful landscape.)

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional,

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:

— az  adott  tématartományban  megért  összetett,  elvontabb,  akár  anyanyelvűek

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;

— létrehoz  összetett,  akár  elvontabb,  a  közvetlen  vonatkozásokon  túlmenő  tartalmú  célnyelvi

szöveget;

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat.



A tanév során tárgyalt témakörök:

1. Personal topics: family relations

2.  People and society 

3. Environment and nature 

4. School, education; language learning

5. Career and employment

6. Lifestyle

7. Public  matters,  free  time,  entertainment,
media

8. Holidays, travelling, tourism

9. Science and technology, communication

10. Finance and economics

Témakörök részletezése, vizsgakövetelmények: 

Témakör: Personal topics: family relations

— acquaintances,  family  relations,  different  generations within  the family,  love and  marriage,

friends, famous people, role models

— workplace, places to spend freetime

— keeping fit, clothes and accessories 

— holidays, school and family celebrations, sports, illnesses

— daily  routine,  habits,  healthy eating,  keeping fit,  household duties,  doing  chores,  doing  the

gardening and taking care of everyday responsibilites 

— extended family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future

plans, positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans

Témakör: People and society

— family,  friends,  acquaintances,  members  of  the society  (teenagers,  adults,  the elderly),  the

public, authorities, people working in services  

— towns, villages, countryside, home, public places, public offices

— objects used in everyday life, fashion and clothes items 

— holidays, family events and celebrations, national and international events and holidays 

— shopping,  using  public  services,  everyday  tasks  and  chores,  taking  part  in  the  life  of  a

community, volunteering, community service

— drug addict, computer nerd, workaholic

— tolerance,  friendships,  relationships,  appearance  and  personality,  differences  between

individuals, relationship between generations

Témakör: Environment and nature

— animals, plants, environmental protection personnel 

— parts of the house/flat, furnishings, appliances, nature, home, city/town/village/countryside, 

geographical places, continents, space, the Earth

— natural disasters, nature protection campaigns 

— nature protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering



— natural  phenomena,  maintaining  the  environment,  sustainability,  weather  and  climate,

seasons, recycling and reusing

Témakör: School, education, language learning

— types of schools; school systems in Hungary and in the English-speaking countries

— description of school, school events and traditions (in Hungary and other countries)

— subjects, timetable, curricular, extracurricular activities

— fields of interest, browsing the Internet

— importance and role of foreign language knowledge

— learning methods, homeschooling

—  language  skills,  language  learning  strategies,  languages,  accents  and  dialects,  autonomous

learning 

Témakör: Career and employment

— professionals, employers, employees, colleagues 

— workplaces, offices 

— jobs, popular jobs

— objects used in different jobs

— job interviews, meetings 

— planning, life-long learning, applying for a job

— choosing a career, summer jobs, working hours, part-time jobs, unemployment, team work,

individual tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV

— possibilities of employment in Hungary and abroad

— relationship between education and career prospects

Témakör: Lifestyle

— healthy lifestyle, importance of sport

— daily routine, habits

— healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants), eating habits (in the

family in Hungary, abroad), healthy and unhealthy dishes, favourite dishes; international cuisine

—  keeping fit

—  going to the doctor’s, common illnesses/injuries, hospitals, medication, healthcare (traditional

treatments, home remedies, alternative methods),

— addictions

— hospitals, clinics, GP, surgeries

Témakör: Public matters, free time, entertainment and media

— volunteering

— free time activities, hobbies

— importance of free time in one’s life

— cultural and sports events



— cinema, theatre, concerts, exhibitions, reading, radio, TV, computer, Internet

— importance of books, media and the Internet

— the role of arts 

— role of sports (in everyday life, at school, in career), amateur and professional sporting

— extreme sports

Témakör: Holidays, travelling, tourism

— tourists, tour guides, public service personnel 

— types of accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices

— monuments,  exhibits,  travel  documents,  means  of  transport,  objects  used  while  travelling,

forms, brochures

— holidays in Hungary and abroad, festivals

— preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours 

— self-organized  and  package  holidays,  currencies,  cultural  differences,  effects  of  tourism  on

people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning

— landmarks of Hungary and the English-speaking countries

— the importance of tourism

— the impacts of motorization on environment and society

Témakör: Science and technology, communication

— scientists,  researchers,  inventors,  engineers,  people  working  for  scientific and technological

development 

— basic objects used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets 

— exhibitions

— using technology in everyday life, using technology for studying or work, major innovations

— positive and negative impacts of scientific and technical development on society

— internet, dangers of the internet, social networks, research, inventions

Témakör: Finance and economics

— income, salary, wages, employers, employees, white and blue collar workers

— public service offices (banks, post offices, currency exchange office)

— money, currencies, bank forms, advertisements, commercials 

— saving,  spending and wasting money,  banking,  online  shopping,  online banking,  exchanging

currencies, handling money abroad (currency rates)

— family budget, investments, taking out loans

— role of money in everyday life, methods of payment

— shopping

— facilities of post offices and banks

— world of business
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