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Célok és feladatok 
A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló 
nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai 
életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig 
digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második 
idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a 
kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és 
szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott 
változatait.  
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú, 
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos 
szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási 
lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű 
színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív, 
önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 
feladata. 
A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon 
megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv 
tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos 
szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre 
inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a 
továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 
A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek 

megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré csoportosítva 

fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és környezeti 

témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a tudásmegosztás. 

A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt tanulási 

eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. Különbséget a 

tudomány és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a tantárgyközi témakör 

részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. Valamennyi téma a valós 

nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó óraszámok leginkább a súlyozásukra való 

javaslatok. A tématartományokhoz megadott célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a 

felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint a 



11-12. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra azok 

a nyelvi funkciók, nyelvi struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra 

vonatkoznak és amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől 

függetlenül el kell sajátítania. 

Módszerek 
A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által 

a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven 

beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a 

rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, amelyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját 

nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind 

pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag 

nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 

szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a 

szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak 

képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból 

kinyert információkat fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe 

van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, 

hanem kontextusba ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell 

tenni arra, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött 

funkcióját tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv 

esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a 

tanórai feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú 

távú fejlesztésére.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja 

nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit 

észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan, 

szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel 

megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása 

érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk 

alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 



Tanulási eredmények 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási 

és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész 

életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá 

kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, 

közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A 12. évfolyam végén- témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló: 

● részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

● változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

● kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

● a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

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

● digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

● digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

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

  



Angol nyelv  
(második idegen nyelv) 
 

9-10. évfolyam 
 

Óraszám: 216 óra 

Cél: A KER szerinti A1+ nyelvi szint  

Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good 

morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

− személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 

Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 

birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 

brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can understand 

French. What’s your favourite subject? It’s maths.) 

− információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the 

boss here? Yes, he is.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it like? 

It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

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

Easter!) 

− köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

− bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!) 

− hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …) 

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

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 

Congratulations! Thank you, the same to you.) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love.) 

− véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s your 

opinion? In my opinion, …) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do you 

like ...? Yes, I do. No, I don’t.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

− akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.) 



− kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank 

you. Thank you.) 

− alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.) 

− dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

− öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so happy 

for you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.) 

− elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite  pleased with it.  Are you happy with 

…? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That wasn’t 

very nice/good.) 

− csodálkozás kifejezése (How come? Is he?) 

− kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are. Sorry, 

I can’t.) 

− javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.) 

− meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.) 

− nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

− nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what 

does that mean?) 

− betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)  

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)  

− felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?) 

− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

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

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the 

text.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon(a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you 

…? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t 

like cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. 

I’m leaving.) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were 

you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread for 

breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?)   

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

It’s going to rain.) 

− felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.) 

− birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their, 

mine, yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?) 

múlt időben (I didn’t have many friends at school.) 



− mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, 

…, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How many CDs 

have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money 

have you got? I’ve got a lot of/little money.) 

− minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the most intelligent of 

all.) 

− térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, 

under, opposite, next to, between …) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one 

month.) 

− modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join you?); 

’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.) 

− szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, 

or, but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are some 

pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some 

water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

— adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

— adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

— felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 40 

Environment and nature 20 

Classroom activities 30 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 30 

Intercultural topics 20 

Cross-curricular topics and activities 15 

Current topics 11 

Entertainment 15 



Gaining and sharing knowledge 15 

Összes óraszám: 216 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

● kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

● üzeneteket ír; 

● megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

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

● kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, friends 

— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

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

house/flat, furnishings, appliances 

— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

meals  

— A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

— Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

— Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 



o a lakóhely és környezetének bemutatása 

o a legjobb barát, barátnő bemutatása 

— Projektmunka csoportban:  

o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o otthon 

o az iskolában  

o a lakóhelyünkön 

— Ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével 

— Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

— Kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

— Internetes kutatás 

o  A famous person’s life and lifestyle 

— Szerepjátékok: 

o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

● üzeneteket ír; 

● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather 

— Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 



 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o magyarországi állatkertek és lakóik 

o az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

o lakóhelyem, környezetem  

− Internetes kutatás – szófelhő 

o milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában? 

o hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

o az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon 

− Játék  

o állat barkochba 

o kvíz/keresztrejtvény  

 
TÉMAKÖR: Classroom activities 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

● felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

● képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

● változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

● alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

● alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

● egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

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

● a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően alkalmazza; 

● részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

● részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 

 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 



— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff, 

classmates 

— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

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

studying 

— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for 

language learning 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: knowledge, 

language learning targets 

— Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

— Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- Projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- Kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- Kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- Csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

 
  



TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

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

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
● A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides; 

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

accommodation, destinations, sights, places of interests; 

● 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; 

● A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: 

preparing, planning a trip, sightseeing; 

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

and package holidays, cultural differences; 

● Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

● Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o Angliai látnivalók, nevezetességek  

o Magyarország híres látnivalói 

o Lakóhelyem nevezetességei 

o ’My Dream Holiday’ 

− Projektmunka csoportosan 

o egy osztálykirándulás megtervezése 

o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

− Internetes kutatómunka 

o útvonalterv Angliába, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

o különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

o különleges szállodák/szállások 

− Szerepjátékok 

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  



 
TÉMAKÖR: Public matters 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of 

the public sector and civil service, tourists 

— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life 

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

forms, brochures 

— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

— A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?  

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása 

− Prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− Internetes kutatómunka  

o a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

o kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− Vitafórum:  

o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

 
TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 



● értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

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

● alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

● digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

● nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

● nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning, languages 

— Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

— A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

— Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

— Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

— Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

— közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

— filmnézés a célnyelven 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

o a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

— betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

−  egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

−  játékos diktálási feladatok 

o running dictation 

o Chinese whispers 

— egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása 

az osztálynak 

 
 
TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

● megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

● a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 



 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

— Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

— Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

— A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban  

—  Csoportos játék: 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók 

— Rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

 
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

● ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 



és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o egy híres tudós élete  

o egy angol király élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− Internetes kutatómunka 

o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− Csoportos projekt:  

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

 
TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 ÓRA 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

● találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés készítése 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− Szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 



TÉMAKÖR: Entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

● a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

● felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

— Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

— Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyéni projektmunkák és bemutatók  
o saját szórakozási szokások  
o kedvenc kulturális élmények 

− Felmérés készítése és kiértékelése  
o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

− Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 
stb.) 

− Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 
− Olvasási verseny az osztályon belül 
− Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 
− Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  
− E-mailezés angolul  
− Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 
− Csoportchat:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 
 
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

● találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

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

● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 



 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

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

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter 

készítése, prezentáció 

 
  



11–12. évfolyam 
 
Óraszám: 170 óra 
Cél: A KER szerinti A2 nyelvi szint 
 

,Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …) 

— véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very much. 

I think it’s disgusting.) 

— egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.) 

— egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.) 

— dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ...) 

— lehetőség kifejezése (She might visit us.)  

— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or they 

might not come. She can’t be very old, she must be 25.) 

— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to 

come. ) 

— bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...) 

— akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …) 

— szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon(a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done your 

room? I haven’t finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been waiting long?) 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (He was watching TV 

when I entered the room.) Past Perfect (Before I went to Africa I had never seen a hippo in 

my life.)            

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’will’ (When will you be seventeen? I’ll 

help you.)  

— birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.) 

— időbeli viszonyok: already, yet, just (I have already read it.  He has not finished it, yet. She 

has just entered the room.) 

— modalitás: could, may (Can/could/may I join you?); should, shouldn’t (You should ask 

her.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)  

— függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives., 

Tell him to stop it.)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 



adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 22 

Environment and nature 15 

Classroom activities 15 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 15 

Intercultural topics 20 

Cross-curricular topics and activities 15 

Current topics 15 

Science and technology, Communication 10 

Entertainment ? 10 

Gaining and sharing knowledge 15 

Összes óraszám: 172 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

● összetett írott instrukciókat értelmez; 

● kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

● véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

● a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

● váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

● üzeneteket ír; 

● egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 



értését; 

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

● kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

● kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

● nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

● megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, friends 

— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

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

house/flat, furnishings, appliances 

— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies 

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare, social 

relations 

— Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

o Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

o érdekes családi történetek a múltból 

— Internetes kutató munka és csoportos projekt  

o családok az angol nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted 

children’ 

szerepek a családon belül 

— Vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in 

middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in 

teenagers?) 

— Szerepjáték: pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

 
  



TÉMAKÖR: Environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

● kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

● véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

● a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

● megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

plants 

— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability 

— Környezethez tartozó információk átadása 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o kihaló növényfajok 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 



— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

 
TÉMAKÖR: School and education 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

● aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

● egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

● felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

● képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

● változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

● egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

● a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

● alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

● felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

● megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

● összetett írott instrukciókat értelmez; 

● véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

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

● egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

● összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

● nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

● alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

● részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

● részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

● a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 



közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions 

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

studying 

— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities, 

extracurricular opportunities for language learning/use of language 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation 

— Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

— Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

 
  



TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

● megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

● 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: tourists, tour 

guides; 

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

accommodation, destinations, sights, places of interests 

— 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 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning a trip, sightseeing 

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

and package holidays, cultural differences 

— Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

— Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 



o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 
TÉMAKÖR: Public matters 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

● értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

● megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

● információt cserél, információt kér, információt ad. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

the public sector and civil service, tourists 

— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

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

life/country life 

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

forms, brochures  

— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

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

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, sport, books, films, services, travelling, national and international 

tourism 

— A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, egyéni bemutatók 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 



— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

 
TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

● értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

● tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

● követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

● alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

● tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

● digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

● következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

● ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

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

● nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

● nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

● hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

● társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning, languages 

— A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

— A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

— Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszásaaz órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  



o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása 

o könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása  

— Íráskészség fejlesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’Teenage 

Herald’) felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

angolul 

 
TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

● találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

● megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

● a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

— Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

— Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

— Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a 

célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe a manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története, magyar vonatkozásai 

 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 



o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 

 
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

● aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

● ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

— Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (Papír alapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— Vitafórum 

o melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 
TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

● megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

● megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

— Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Online videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 
TÉMAKÖR: Science and technology, communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

● egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

● az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

● az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 



 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

used by everyday people, mobile phones, computers, internet 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

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

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

— Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést? 

o a házimunkát?  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o Mire jó a virtuális valóság?  

o a közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

o Haladás-e minden változás? 

 
  



TÉMAKÖR: Entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

● kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán 

kívül szerzett ismereteivel; 

● értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

● összetett írott instrukciókat értelmez; 

● érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

● rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

● üzeneteket ír; 

● a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

● a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

● felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o érdekes kiállítások, múzeumok 

— Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése 

— Kedvenc filmem bemutatása angolul 

— Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

o a szöveg leírása és értelmezése 

— Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

 
 
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

● a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

● rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

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

● a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

● felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

● felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

— A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

— Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

  



Francia nyelv  
(második idegen nyelv)  
 

9-10. évfolyam 
 
Óraszám: 216 óra 
Cél: A KER szerinti A1 + szint 
 
Nyelvi funkciók a francia mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben 
olvasható francia nyelvű kifejezések példák): 

— köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Bonjour. Bonsoir. 

Bonne nuit. Salut. Bonne journée. Bonne soirée. Au revoir. A demain. A tout à l’heure. 

Comment vas-tu ? Comment allez-vous ? Ça va ? Merci, ça va.) 

— köszönet kifejezése (Merci. Merci beaucoup. Merci bien.) 

— köszönetre történő reakció megfogalmazása (De rien.) 

— megszólítás kifejezése (Excusez-moi, …) 

— bemutatkozás megfogalmazása (Je m’appelle Pierre.) 

— információkérés, információadás (Quelle heure est-il? Il est neuf heures moins 10. Quand 

arrive le prochain train? Il arrive dans une demi-heure.) 

— hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Ça va. Je vais bien.) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Je suis désolé. Désolé.) 

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Pas de problème.) 

— jókívánságok kifejezése (Joyeux anniversaire! Bon courage! Félicitations! Merci, de 

même.) 

— főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Joyeux Noël! Bonne Année! Joyeuses 

Pâques!) 

— megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Cher Pierre, …  Amicalement, Gros bisous.) 

— véleménykérés és arra reagálás (Qu’est-ce que tu en penses? Je pense que … Je crois que 

….. Je trouve que ….. A mon avis …….. Selon moi …) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (C’est super! J’aime … Je n’aime pas … ) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Qu’est-ce que c’est? C’est 

une table. Ce sont des gants.; Qui est-ce? C’est Alice.) 

— igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Oui. Non. Si. Pas du tout.) 

— tudás, illetve nem tudás kifejezése (Je sais. Je ne sais pas.) 

— nem értés megfogalmazása (Je ne comprends pas.) 

— visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Pardon ? Répétez, s’il vous plaît.) 

— alapvető érzések kifejezése (J’ai froid. J’ai faim. Je suis content. Je suis triste. Je suis 

fâché.) 

— betűzés kérésnek kifejezése (Épelez, s’il vous plaît? A comme André  …) 

— utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Ouvrez le livre à la page … 

Lisez le texte suivant …. Asseyez-vous.) 

— akarat, kívánság kifejezése (Je veux, Je voudrais…) 

— bánat / bosszúság kifejezése (Je suis triste. Ça me dérange.) 

— öröm kifejezése (Je suis heureux..) 

— elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Je suis content. Je ne suis pas content.) 

— elismerés és dicséret kifejezése (Très bien.) 

— ítélet, kritika kifejezése (Ce n’est pas bien.) 

— felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Parlez plus lentement/plus fort.) 



— sajnálat kifejezése (Je suis désolé.) 

— meghívás és arra történő reakció kifejezése (Je t’invite à ma fête d’anniversaire. Tu viens? 

Tu peux venir? Oui, j’accepte. Désolé, je ne suis pas libre.) 

— kérés és arra reagálás (Peux-tu me donner un stylo? Je peux avoir un stylo? Oui, je peux. 

Non, je ne peux pas.) 

— javaslat és arra reagálás (Et si on allait au cinéma? Bonne idée.) 

— kínálás és arra történő reakció kifejezése (Voulez-vous un jus d’orange? Voilà. Oui, merci, 

je veux bien. Non, merci.) 

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

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben (C’est… Ce n’est pas… être, les verbes 

en -er, et en -ir, il y a, il n’y a pas…, ) 

— birtoklás: avoir, birtokos névmás 

— tagadás: ne/n’…pas 

— felszólító mód: Impératif/ felszólítások (Parle./Parlez.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (un chien- des chiens, une personne – des 

gens); számok (un, deux …. mille), sorszámok (premier, deuxième…); hímnem – nőnem 

(le, la, l’ un, une, du, de la) határozott névelő és többes száma (le, la – les) megszámlálható 

főnevek (un-une – des, peu de, beaucoup de + főnév); megszámlálhatatlan főnevek ( du – 

de la, de l’ – Je prends du pain. Je ne prends pas de pain pour le petit déjeuner.)  

— térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (ici, là, dans, à côté de, sur, 

sous, devant, derrière, à gauche, à droite de, en face de, proche de, entre …) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (Combien de fois? Quand? toujours, souvent, parfois, trois 

fois par semaine, par mois, tous les jours, jamais, rarement), dátumok/időpontok (le 9 mars, 

en 1997, en juillet, à 5 heures, lundi, le lundi,  toutes les deux semaines); időtartam: Pendant 

combien de temps? (Pendant combien de temps as-tu été en France? Pendant deux mois. 

Pour combien de temps vas-tu partir pour la France? Pour 15 jours.) 

— modalitás: ’pouvoir’, ’devoir’ , ’savoir’ , ’vouloir’ segédige (Je peux chanter. Je sais faire 

du ski. Je dois faire mes devoirs); Személytelen szerkezetek: Il faut. Időjárással kapcsolatos 

kifejezések (Il pleut. Il neige. Il fait du soleil. Il fait bon. Il fait mauvais.) 

 
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

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

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

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

 
  



 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie 32 

La nature et l’environnement 20 

L’école et l’éducation 30 

Les vacances, le voyage, le tourisme 16 

Les affaires publiques 16 

Le français et l’enseignement des langues 20 

Des sujets interculturels 22 

Les programmes scolaires; sujets et activités 20 

Les nouvelles dans les médias 14 

Les loisirs 16 

La médiation des savoirs 10 

Összes óraszám: 216 

 
TÉMAKÖR: L’identité personnelle: relations familiales, le style de vie 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 
● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 
● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  
● kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
● üzeneteket ír; 
● megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
● kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
● kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 
● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
 

 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les 

membres de la famille, les amis 
— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

environnement immédiat, chez soi 
— A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les pièces de 

la maison / de l'appartement, les meubles, les vêtements 



— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les fêtes, 

les fêtes familiales 
— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les 

loisirs, les repas, les vêtements 
— A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-

3 főbb ünnephez (pl. Noël, Pâques, anniversaires) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 
— Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 
— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 
— Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

 
JAVASOLT  TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka egyénileg (PPT):  
o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 
o a lakóhely és környezetének bemutatása 
o a legjobb barát, barátnő bemutatása 

— projektmunka csoportban:  
o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 
o otthon 
o az iskolában  
o a lakóhelyünkön 

— ismerkedés a francia ünnepekkel film segítségével 
— szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 
— kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése: 

o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 
— internetes kutatás 

o  La vie d’un personnage célèbre 
— Szerepjátékok: 

o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 
o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 
  



TÉMAKÖR: La nature et l’environnement 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
− üzeneteket ír; 
− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animaux, 

plantes 
— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 
— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

protection de l'environnement, le bien-être des animaux, l’élevage d'animaux 

domestiques 
— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: phénomènes 

naturels, météo 
— Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 
— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 
bemutatása) 

o magyarországi állatkertek és lakóik 
o lakóhelyem, környezetem  

— Internetes kutatás – szófelhő 
o milyen állatok élnek a francia nyelvű területeken? 
o az időjárás különbségei Franciaországban és Magyarországon 

— Játék  
o állat barkochba 
o kvíz/keresztrejtvény 

 
  



TÉMAKÖR: Les vacances, le voyage, le tourisme 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
● papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan/kooperatív munkaformában. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: touristes 
— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

destinations de voyage, sites 
— A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

documents de voyage, transports 
— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: fêtes et 

jours fériés en Hongrie et à l'étranger 
— Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 
— Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 
bemutatása) 

o Franciaországi látnivalók, nevezetességek  
o Magyarország híres látnivalói 
o Lakóhelyem nevezetességei 
o Mes vacances de rêve 

− Projektmunka csoportosan 
o egy osztálykirándulás megtervezése 
o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

− Internetes kutatómunka 
o útvonalterv Franciaországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 
o különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 
o különleges szállodák/szállások 

− Szerepjátékok 
o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 
o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

  



TÉMAKÖR: Les affaires publiques 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les 

employés des institutions sociales et du secteur des services 
— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les 

institutions culturelles et publiques, les services, les restaurants, les hôtels, les lieux et 

les sites célèbres en Hongrie et à l'étranger, vivre en ville et à la campagne 
— A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les billets, les 

documents 
— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

événements culturels, divertissement 
— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

directions, informations 
— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les loisirs, 

les événements artistiques et culturels 
— - A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?  
o gyors étteremben  
o utazási irodában 
o utcán: útbaigazítás kérése és adása 
o ’’Je suis guide à Budapest, à Paris – helyi látványosságok bemutatása 

− Prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 
− Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 
− Internetes kutatómunka  

o a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók 
o kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− Vitafórum:  
o városi és vidéki élet: Ki hogyan érvel? 

− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  
o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, 

internet, közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 
 
 

  



 
TÉMAKÖR: Le français et l’enseignement des langues 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 
● értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 
● követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 
● alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 
● digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
● nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 
● nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  
— Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 
— A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  
— Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 
— Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 
− nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 
− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 
− filmnézés a célnyelven 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 
o a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  
o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− betűzésverseny 
o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás) 
− játékos diktálási feladatok 
− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 
  



TÉMAKÖR: Des sujets interculturels 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 
● megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 
● a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 
− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 
− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka – egyéni vagy csoportos: 
— Franciaország és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka, majd órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 
o a francia és magyar iskolák jellemzői, napirend 
o tipikus francia ház, lakás – miért más itthon? 
o mindennapi szokások Franciaországban és Magyarországon – van-e 

különbség? 
o családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 
o ünnepek a családban 
o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 
o állattartási szokások, kedvenc állatok  
o francia és magyar nyaralási szokások 
o francia időjárás – magyar időjárás 
o Franciaország/Magyarország tájegységei, országrészei 
o francia/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 
o híres helyek a két országban  

— Csoportos játék: 
o Ki tud többet Franciaországról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

— Rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  
— Jellegzetes franciás ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. L’Epiphanie 
o pl. La Chandeleur 

 

TÉMAKÖR: Les programmes scolaires; sujets et activités 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 



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

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál? 
o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 
o egy híres tudós élete  
o egy francia uralkodó élete 
o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  
o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− Internetes kutatómunka 
o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 
− Csoportos projekt:  

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 
irodalom, történelem, művészetek) 

 
TÉMAKÖR: Les nouvelles dans les médias 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 
● találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 
● életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a 
megismert témák alapján. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka:  
o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  
o  képaláírások megfogalmazása  
o időjárásjelentés készítése 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése egy francia nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 
o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 
o lenémított film tanulói kommentárral 

− Szerepjáték: 
o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 



 
TÉMAKÖR: Les loisirs 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 
● a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 
● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 
● felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése 
— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 
— Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 
— Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 
 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− egyéni projektmunkák és bemutatók  

o saját szórakozási szokások  
o kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése  
o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

− egyéni internetes kutatások franciául különböző témákban (filmek, színészek, 
együttesek stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 
− olvasási verseny az osztályon belül 
− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 
− francia tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  
− e-mailezés franciául  
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 
− csoportchat:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 
 

TÉMAKÖR: La médiation des savoirs 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 



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

● néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven 
− A tanult témákhoz kapcsolódó francia nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter 
készítése, prezentáció 

 
 

11-12. évfolyam 
 

Óraszám: 172 óra 

Cél: A KER szerinti A2 nyelvi szint  

 
Nyelvi funkciók a francia mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 
olvasható francia nyelvű kifejezések példák): 

— információkérés, információadás (Quelle est ta matière préférée? La biologie.) 

— véleménykérés és arra reagálás (Qu’est-ce que tu en penses? Je pense que … Je crois que 

….. Je trouve que ….. A mon avis …….. Selon moi …) 

— egyetértés kifejezése (Je suis d’accord avec toi.) 

— egyet nem értés kifejezése (Je ne suis pas d’accord.) 

— akarat kifejezése (Je veux faire qc.) 

— képesség kifejezése (Je sais faire qc.) 

— lehetőség kifejezése (Je peux faire qc.) 

— remény kifejezése (J’espère que ) 

— kérés és arra történő reakció kifejezése (Peux-tu me donner un stylo? Je peux avoir un 

stylo? Oui, je peux. Non, je ne peux pas.) 

— kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Tu veux une pomme? J’en veux. 

Je n’en veux pas. Et si on allait au cinéma? Bonne idée.) 

— meghívás és arra történő reakció kifejezése (Tu peux venir avec nous? Oui, volontiers. 

Non, malheureusement je ne peux pas y aller.) 

— visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Répétez, s’il vous plaît.) 

— öröm kifejezése (Je suis heureux.) 

— bánat / bosszúság kifejezése (C’est dommage.) 

— sajnálat kifejezése (Je suis désolé que…) 

— elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Je suis content que… Je ne suis pas content 

que…) 

— csodálkozás kifejezése (Ça m’étonne!) 

— remény kifejezése (J’espère que…) 

— események leírása (D’abord … puis … Finalement …) 

— szándék, terv kifejezése (Je vais faire  qc. Je voudrais faire qc.) 

— elismerés és dicséret kifejezése (Tu as bien travaillé. C’est très bien. ) 



— ítélet, kritika kifejezése (Tu devrais faire cela autrement.) 

— elvárás kifejezése (Tu dois faire qc.) 

— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Je suis sûr que… Je ne suis pas sûr que…) 

— bemutatás (Je vous présente…) 

— gratuláció kifejezése és arra reagálás (Félicitations.) 

— egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord.) 

— véleménykérés kifejezése (Êtes-vous d'accord que ...) 

— ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Vous avez raison, mais ... / C'est vrai, mais ...) 

— reklamálás (Désolé, j'ai un problème avec .... / Je veux me plaindre ...) 

— tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (qu'en pensez-vous? je suggère ...) 

— segítség felajánlása, elfogadása (Puis-je vous aider? Oui, merci.) 

— megerősítés kifejezése (Oui, mais bien sûr. Très bien.) 

— érdeklődés, érdektelenség (Je m'intéresse aux sports - je trouve ça ennuyeux.) 

— elismerés, dicséret és arra reagálás (C'est super! Le gâteau a un goût fantastique. Merci.) 

— közömbösség (Je m'en fous.) 

— indoklás (Je ne peux pas venir parce que ...) 

— szóbeli üdvözletküldés (Salutations à votre femme.) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Cher Monsieur / Madame ..., Cordialement) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (je voudrais y ajouter quelque chose.) 

— elemek összekapcsolása szóban (d'abord, puis, après, enfin) 

— segítségkérés és arra reagálás (Pourriez-vous m'aider?; Oui, qu’est-ce que je peux faire 

pour vous?) 

— engedélykérés és arra reagálás (Puis-je ...? Oui, bien sûr. / Oui, allez-y.) 

 
Nyelvi elemek és struktúrák a francia mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 
zárójelben olvasható francia nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: les verbes irréguliers, les verbes 

réfléchis cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: a passé composé és az 

imparfait használata (Je suis allé chez ma grand-mère. J’ai fait du football de 10 à 12 ans. 

Je n’ai pas regardé la télévision hier. Il faisait beau.), a feltételes mód (conditionnel 

présent)ismerete és használata (Je ferais…) 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: futur proche ’aller + infinitif’ (Je vais 

aller chez le médecin. Il va y avoir de la pluie.) 

— felszólító mód: impératif. (Mange-le. Allons-y. Ne le mange pas. Assieds-toi. Ne t’assieds 

pas.) 

— minőségi viszonyok: melléknevek fokozása (Il est plus jeune que son copain. Marie est la 

plus jolie fille dans la classe); rendhagyó melléknevek fokozása (bon/mauvais, 

meilleur/pire) 

— térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás ici, là, dans, à côté de, sur, sous, devant, 

derrière, à gauche, à droite de, en face de, proche de, entre …) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság - (Combien de fois? Quand? toujours, souvent, parfois, trois 

fois par semaine, par mois, tous les jours, jamais, rarement), dátumok/időpontok (le 9 mars, 

en 1997, en juillet, à 5 heures, lundi, le lundi,  toutes les deux semaines); időtartam: Pendant 

combien de temps? (Pendant combien de temps as-tu été en France? Pendant deux mois. 

Pour combien de temps vas-tu partir pour la France? Pour 15 jours.) 

— modalitás: ’pouvoir’, ’devoir’ , ’savoir’ , ’vouloir’ segédige (Je peux chanter. Je sais faire 

du ski. Je dois faire mes devoirs); 

— személytelen szerkezetek: Il faut. Időjárással kapcsolatos kifejezések (Il pleut. Il neige. Il 

fait du soleil. Il fait bon. Il fait mauvais.) 

— tagadás: ne … pas (Je n’aime pas le thé.) ne pas + infinitif (ne pas se baigner) pas de + 



főnév (Non, merci, pas de café.) ne …. rien, ne …. jamais, ne …. plus, ne ….. personne 

— igei vonzatok a ’de’ és ’à’ prepozíciók: aller à, venir de, országok előtt: au, en, aux (en 

Chine, au Portugal, aux États-Unis)  

— határozóképzés: joli + ment – joliment / rendhagyók (bien/mal) 

— les pronoms COD et COI (Je ne le vois pas; Je ne lui donne pas mon livre.) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások, les adjectifs possessifs (ce, cet, cette, ces), 

kötőszavak (et, ou, mais, parce que), névmások (COD, COI, réfléchis, tonique: moi, toi, 

lui, elle, nous, vous, eux elles), la conjonction ’si’ (Si elle est importante pour toi, tu 

l’appelles.);  

— Egyszerű kérdések: Est-ce que (Est-ce que tu aimes le cinéma?) Fordított szórend: (Quand, 

Pourquoi, Comment, Quel, Quelle, Quels, Quelles, Combien de, De quelle couleur est …) 

(Quand vas-tu en Espagne?) 

— a participe passé egyeztetése az alannyal és a tárggyal (Je l’ai vue devant le lycée. Elle s’est 

levée tôt.) 

— vonatkozó névmások (Pierre est un homme qui /que/dont…) 

— függő beszéd jelen idejű főmondattal (Il dit que tu dois revenir demain. Je te demande si 

tes parents vont venir au mariage.) 

— az en és y névmások (J’en viens. J’y pense.) 

— a névmások helye felszólító módban (Donne-le-lui) 

— jövőidejűség kifejezése: le futur simple (Je ferai mes études en France.) 

 
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

— adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 
— adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 
— adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 
 
A témakörök áttekintő táblázata: 
11. évfolyamon: 

Témakör neve Óraszám 

L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie 12 

La nature et l’environnement 12 

L’école et l’éducation 12 

Les vacances, le voyage, le tourisme 10 

Les affaires publiques 8 

Le français et l’enseignement des langues 8 

Des sujets interculturels 10 

Les programmes scolaires; sujets et activités 8 

La vie quotidienne 8 

La science et la technologie, la communication 7 

Les loisirs 8 

La médiation des savoirs 5 

Összes óraszám: 108 

 
12. évfolyamon: 

Témakör neve Óraszám 

L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie 7 

La nature et l’environnement 5 



L’école et l’éducation 7 

Les vacances, le voyage, le tourisme 5 

Les affaires publiques 4 

Le français et l’enseignement des langues 4 

Des sujets interculturels 5 

Les programmes scolaires; sujets et activités 5 

La vie quotidienne 5 

La science et la technologie, la communication 4 

Les loisirs 6 

La médiation des savoirs 3 

Összes óraszám: 62 

 
TÉMAKÖR: L’identité personnelle : les relations familiales, le style de vie 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 
● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 
● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
● összetett írott instrukciókat értelmez; 
● kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
● véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 
● a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 
● váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 
● üzeneteket ír; 
● egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 
értését; 

● kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
● kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 
● kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 
● nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 
● megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les membres 

de la famille élargie, les amis 
— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

l’environnement immédiat et élargi, mon lieu de résidence 
— A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les parties de la 

maison / de l'appartement, les meubles, les ustensiles, les vêtements et les accessoires 
— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les fêtes, les 

fêtes scolaires et familiales 
— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les 

loisirs, l’alimentation saine, consulter le médecin, les tâches ménagères 
— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: la famille 

élargie, les relations sociales, les vêtements et la mode, les maladies 
− Személyes témákhoz tartozó információk átadása 
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, 
összefüggő beszéd gyakorlására) 

o Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  
o érdekes családi történetek a múltból 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt 
o  családok a francia nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 
o szerepek a családon belül 

— Vitafórum  
o pl. tinédzserek helyzete a családban:  

— Szerepjáték:  
o pl. az orvosnál 

— Prezentáció készítése:  
o Családi ünnepek a francia és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 
— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 
 

TÉMAKÖR: La nature et l’environnement 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 
● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
● kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
● véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 



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

● megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 
● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les animaux, 

les plantes 
— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: la nature, la 

maison, les villes, à la campagne 
— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les 

catastrophes naturelles 
— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: la 

protection de l'environnement, le bien-être des animaux, les animaux domestiques, la 

protection des ressources naturelles 
— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les 

phénomènes naturels, la météo et le climat, les saisons 
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Környezethez 

tartozó információk átadása 
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  
o veszélyeztetett állatok 
o kihaló növényfajok 
o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 
o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás készítése:  
o veszélyben a földünk 
o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 
o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 
o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  
o Hasznosak-e az állatkertek? 
o Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy francia nyelvű természetfilm megtekintése 
 

TÉMAKÖR: L’école et l’éducation 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 
● aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 



● egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 
● felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 
● képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 
● változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 
segítséggel; 

● egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 
valósítani; 

● a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 
● alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
● felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 
● megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 
● összetett írott instrukciókat értelmez; 
● véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 
● néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
● egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 
● összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 
● nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 
● alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 
● részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 
● részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 
● a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 
megfelelően alkalmazza. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les employés 

de l'école 
— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les 

établissements scolaires, le bâtiment scolaire 
— A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les moyens 

d'apprentissage à l'école et en dehors de l'école 
— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les cours 

scolaires, les programmes extra-scolaires, les fêtes à l'école, les traditions scolaires, les 

événements,les programmes et les opportunités d'apprentissage des langues /l’utilisation 

des langues en dehors de l'école 



— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

apprendre, utiliser des langues étrangères en dehors de l'école, les programmes 

communautaires, les traditions 
— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les matières 

scolaires, les connaissances, les objectifs d'apprentissage des langues, les différentes 

manières d'apprendre, les compétences linguistiques 
— Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
— Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 
o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 
o a magyarországi és a francia középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka /projekt:  
o egy osztályprogram megtervezése 
o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 
o érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— Vitafórum: 
o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  
o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 
o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  
o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 
o panaszkodó email írásai franciaországi barátomnak a sok házi feladatról  

 
TÉMAKÖR: Les vacances, le voyage et le tourisme 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

● megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

● 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: les touristes 

et les guides touristiques 
— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les options 

d'hébergement, les destinations de voyage, les sites touristiques 
— A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les monuments, 

les expositions, les documents de voyage, les moyens de transport, les bagages, les 

dépliants 



— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les fêtes et 

les jours fériés en Hongrie et à l'étranger 
— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: la 

préparation et la planification d'un voyage, la visite de la ville 
— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: le voyage 

individuel et le voyage en groupe, les différences culturelles 
— Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 
— Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 
o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 
o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  
o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 
o Hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra? 

— Internetes kutatás 
o Érdekes, szokatlan szállások 
o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  
— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont? 
o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Szituációs játék  
o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 
o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 
 

TÉMAKÖR: Les affaires publiques 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 
● értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 
● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 
● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 
● megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 
● információt cserél, információt kér, információt ad. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les employés 

des institutions sociales et du secteur des services 



— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les 

institutions culturelles et publiques, les services, les restaurants, les hôtels, les lieux et 

attractions célèbres en Hongrie et à l'étranger, la vie en ville et à la campagne 
— A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les billets, les 

documents, les dépliants 
— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les 

événements culturels, les divertissements 
— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

demander et donner des informations (services, directions, etc.) 
— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les loisirs, la 

culture, les sports, la lecture, le cinéma, le divertissement 
— A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, egyéni bemutatók 
o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 
o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 
o ’mozik’ – kellenek még? 
o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  
o brossúrák, adatlapok kitöltése 
o film-/könyvajánló brossúra készítése 

— Egy francia nyelvű - korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 
megbeszélése 

— Egy rövid francia novella órai feldolgozása 
 

TÉMAKÖR: Le français et l’enseignement des langues 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 
● értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 
● tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 
● követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 
● alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 
● tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 
● digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
● következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 
● ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 
● egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 
● nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 



● nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 
● hibáit többnyire észreveszi és javítja; 
● társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  
− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  
− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 
− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  
— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 
— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 
o a magyar és a francia nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  
o a dialektusokról 
o kedvenc pop dalainak érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 
— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása 
o könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása  

— Íráskészség fejlesztése 
o cikkek egy havonta megjelenő francia nyelvű saját ’hírlaphoz’ felhasználva az 

aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 
o francia nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

franciául 
 

TÉMAKÖR: Des sujets interculturels 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 
● találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 
● megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 
● a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 
− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  
− Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 
− Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a 

célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka: 



o a hagyományok ápolása Magyarországon és Franciaországban 
o a falvak szerepe a manapság a két országban 
o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 
o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 
o A cannes-i filmfesztivál története, magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 
o karácsony ünneplése a világ országaiban 
o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— Játék: 
o Leírás készítése/receptek – magyar vagy francia specialitás? 
o kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „Kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 
— Vitafórum 

o mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 
 
TÉMAKÖR: Les programmes scolaires; sujets et activités 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 
valósítani; 

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

● aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 
irodalmi alkotások közös előadásában; 

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

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 
− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt munka (egyéni) 
o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgya bemutatásához 
o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (Papír alapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 
témaköreiről 

— Vitafórum 
o melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 
o kell-e a mindennapos testnevelés? 
o fontos-e a zene és a tánc? 
o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 



o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 
— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 
leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 
 
  



TÉMAKÖR: La vie quotidienne 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 
● megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel 
kapcsolatban; 

● megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 
hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 
− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Online videók megtekintése  
o hírműsorok  
o aktuális eseményekről szóló tudósítások 
o riportok 

— Szerepjáték 
o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 
o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 
o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 
o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 
o a szalagcímek nyelvezete 
o az újságcikkek stílusa szerkezete 
o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 
TÉMAKÖR: La science et la technologie, la communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 
● egyénil eg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
● az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott 

célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 



● az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 
szövegtípusokban. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
— A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les appareils 

électroménagers, les smartphones, les ordinateurs, Internet 
— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

l’utilisation de la technologie dans la vie quotidienne, pendant les études ou au travail 
— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, les 

réseaux sociaux 
— Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  
o a közlekedést? 
o a házimunkát? 
o az oktatást? 
o a kommunikációt? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 
o a világ legfontosabb találmányai 
o a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 
o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— Vitafórum  
o az internet jövője 
o Mire jó a virtuális valóság?  
o a közösségi oldalak előnyei és hátrányai 
o Haladás-e minden változás? 

 
TÉMAKÖR: Les loisirs 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 
● kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán 
kívül szerzett ismereteivel; 

● értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 
● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 
● összetett írott instrukciókat értelmez; 
● érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 
● rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 
● üzeneteket ír; 
● a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 
● a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 



● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 
● felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő francia nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 
o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
o érdekes kiállítások, múzeumok 

— Egy francia nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése 
— Kedvenc filmjének bemutatása franciául 
— Kedvenc zeneszám bemutatása, közös meghallgatása 

o a szöveg leírása és értelmezése 
— Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

 
TÉMAKÖR: La médiation des savoirs 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 
valósítani; 

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

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

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

● rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 
kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

● néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
● a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 
● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 
● felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 
● felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

— Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven 
— A tanult témákhoz kapcsolódó releváns francia nyelvű információ megszerzése. 

 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek 
bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 
o Francia nyelvű filmek, programok ismertetése írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók francia nyelvű írásaiból 
(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók, stb.) 

 

  



Német nyelv  
(második idegen nyelv)  
 

9-10. évfolyam 
 

Óraszám: 216 óra 

Cél: A KER szerinti A1+ nyelvi szint  

 

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

− köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

− megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

− bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

− információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne 

in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien?) 

− hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es 

geht mir super.) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

− jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Viel 

Spaß! Gute Besserung!) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes 

neues Jahr.) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

− véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch interessant? Ja, sehr!) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde 

ich toll.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine 

Mutter.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

− nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

− alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

− betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 



− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den 

Text!) 

− akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

− öröm kifejezése (Das freut mich!) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

− elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

− ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

− javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

− kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!) 

− kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen 

Tee? Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid 

ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst 

du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest den Artikel 

vor. Die Schüler machen das Buch auf.) 

− birtoklás: haben, birtokos névmás 

− felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

− mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 

diese Woche, nächste Woche) 

− szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), 

névmások (das, ich) 

− kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

− modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich 

mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein 

Eis?) 

 
 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 



− adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 
 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

40 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 30 

Reisen und Urlaub, Tourismus 20 

Öffentliches Leben 12 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 30 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 9 

Unterhaltung 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 216 
 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

● kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

● üzeneteket ír; 

● megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

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

● kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 



● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Familienfeiern 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

JAVASOSLT TEVÉKENYSÉGEK 
− projektmunka egyénileg (PPT)  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

o legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső 

tulajdonságok, szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével (pl: Mein erster Weg 

nach Deutschland) 

− projektmunka csoportban  

o plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az 

iskolában, lakóhelyünkön? 

o csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, 

azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

o ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

o  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

− szerepjátékok 



o interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az 

életéről és családjáról 

o ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 
TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

● üzeneteket ír; 

● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o magyarországi állatkertek és lakóik 

o az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

o lakóhelyem, környezetem  

− Internetes kutatás – szófelhő 

o milyen állatok élnek Németországban? 

o Hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− Az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

− Projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása) 

− Tier-Barkochba 



− kvíz, keresztrejtvény készítése 

 
TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

● felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

● képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

● változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

● alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

● alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

● egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

● nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri; 

● a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule, Mitschüler 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege  



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka: egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

o kedvenc tanárom bemutatása 

— Kérdőív készítése  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

— Kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

— Csoportos feladat  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

 
TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 



− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o Németország látnivalói, nevezetességei  

o Magyarország híres látnivalói 

o Lakóhelyem nevezetességei 

o ’Álomutazásom’ 

− Projektmunka csoportosan 

o egy osztálykirándulás megtervezése 

o fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, 

kiállítások) 

− Internetes kutatómunka 

o Útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

− Szerepjátékok 

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

o szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

 
TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 



− Szerepjátékok  

o gyorsétteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

− Prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− Internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

− Kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− Vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek 

a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

 
 
 
TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

● értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

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

● alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

● digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

● nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

● nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

− A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

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

digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 



− nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

− filmnézés a célnyelven 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

o a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

o Laufdiktat 

o ’Suttogó postás’ játék 

− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

 
TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

● megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

● a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai 

kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

o a német iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus német ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

o ünnepek a családban 

o viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok 

o német nyaralási szokások 

o német időjárás 



o Németország tájegységei, országrészei 

o német étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, 

ruházat, történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag) 

 
TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

● ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o egy híres tudós élete  

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

 
TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 



● találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a 

megismert témák alapján 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Projektmunka  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

o képaláírások megfogalmazása  

o időjárás-jelentés készítése 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− Szerepjáték  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− Csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított 

kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

● a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

● felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage 

témakörben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  
o saját szórakozási szokások  
o kedvenc kulturális élmények 



− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 
legkedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 
stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 
− olvasási verseny az osztályon belül 
− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 
− német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  
− e-mailezés németül  
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 
− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

 
TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

● találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

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

● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− poszter készítése  

− prezentáció 

 

 

11–12. évfolyam 
 

Óraszám: 172 óra 

Cél: A KER szerinti A2 nyelvi szint  

 
Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen 

Supermarkt? Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

− véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

− egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 



− egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich 

nicht. Das stimmt nicht.) 

− akarat kifejezése (Ich will.) 

− képesség kifejezése (Ich kann.) 

− lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 

− remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

− kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es 

tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen 

Tee, bitte?) 

− kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? 

Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. 

Nein, es tut mir leid.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

− öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

− események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war 

sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

− birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

− felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

− minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als 

Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die 

Ecke), elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), 

időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

− modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will 

heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. 

Der Kranke darf noch nicht aufstehen) 

− esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das 

Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 



− szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

− szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza 

utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

 
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
−  adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

−  adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

−  adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

20 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 18 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 20 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben  10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 12 

Aktuelle Themen 12 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 

Unterhaltung 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 13 

Összes óraszám: 170 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

● összetett írott instrukciókat értelmez; 

● kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 



● véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

● a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

● váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

● üzeneteket ír; 

● egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését; 

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

● kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

● kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

● nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

● megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

und weitere Umgebung, mein Wohnort 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und 

negative Charakterzüge 

− Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

o közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

o érdekes családi történetek a múltból 

o családi ünnepek 

o szomszédi kapcsolatok 



— Szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— Projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt 

o családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

o a modern kor családtípusai 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— Szerepjáték: pl. az orvosnál 

— Prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok 

és különbségek 

— Közvélemény-kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

 
TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

● értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

● kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

● az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

● véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

● a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

● megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

● ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

− Környezethez tartozó információk átadása 



− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— internetes kutatás  

o veszélyeztetett állatok 

o kihaló növényfajok 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

o veszélyben a Földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

● Hasznosak-e az állatkertek? 

● Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása) 

  



TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

● aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

● egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

● felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

● képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

● változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

● egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

● a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

● alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

● felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

● megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

● összetett írott instrukciókat értelmez; 

● véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

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

● egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

● összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

● nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

● alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

● részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

● részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 



● a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— Internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

— Vitafórum 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése  



o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

  



TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

● megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

● 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: Touristen 

und Reiseleiter 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista 

készítése 

— Internetes kutatás 

o érdekes, szokatlan szállások 

o különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o Ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 



o Ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— Panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 
TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

● értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

● megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

● információt cserél, információt kér, információt ad. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 

Sehenswürdigkeiten  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka, egyéni bemutatók 



o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o Mozik – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt popzenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

o brosúrák, adatlapok kitöltése 

o film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

● értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

● tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

● követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

● alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

● tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

● digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

● következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

● ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

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

● nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

● nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

● hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

● társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 



 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

o a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

o könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

célnyelven 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

● találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

● megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a 

célnyelven; 

● megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

● a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

− Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

− Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 



— Internetes kutatómunka 

o a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

o a német himnusz eredete és története 

— Prezentáció 

o a karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— Játék 

o leírás készítése/receptek – Magyar vagy német specialitás? 

o kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „Kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o Milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

 
TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

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

kooperatív munkaformákban; 

● aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

● ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (Papír alapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— Vitafórum 

o Melyik tantárgy „hasznos” a felnőtt életben? 

o Kell-e a mindennapos testnevelés? 

o Fontos-e a zene és a tánc? 



o Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – Kié a 

leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 
 
  



TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

● megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel 

kapcsolatban; 

● megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Online videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

− Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

− Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

− nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa, szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● papír alapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

● egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 



● az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

● az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung 

der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

o a közlekedést? 

o a házimunkát?  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

 
 
TÉMAKÖR: Unterhaltung 
Javasolt óraszám: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

● kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 
ismereteivel; 

● értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

● értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

● összetett írott instrukciókat értelmez; 

● érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

● rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 



● üzeneteket ír; 

● a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

● a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

● felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— internetes kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

o a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

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

kooperatív munkaformákban; 

● hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

● a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

● rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

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

● a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni; 



● találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

● felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

● felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
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