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Élő idegen nyelv – Spanyol nyelv 

Évfolyam 9/NY 9. 10. 11. 12. 

Heti óraszám 12 6 6 4 5 

Éves óraszám 

(36/31 hét/év) 

432 216 216 144 155 

Általános célkitűzések 

 A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés (NYEK) célja, hogy intenzív nyelvtanulás 

formájában a tanuló rövid idő alatt jelentős előrehaladásra tegyen szert nyelvtudásában, és ez 

megalapozza a további évek nyelvtanulását. Fontos azonban, hogy a magas idegen nyelvi 

óraszám nem feltétlenül megemelt tananyagmennyiséget jelent, hanem a tanulók igényeinek 

megfelelően, tágabb teret biztosít az elmélyítésre, a gyakorlásra és a szilárd alapok 

megteremtésére. A több nyelvóra segítségével az iskolán kívül kevesebb nyelvtanulási 

lehetőséggel rendelkező tanulók hátránya kompenzálható, sőt a hagyományos képzésben 

résztvevőkhöz képest magasabb kimeneti szint várható el. 

 Az előkészítő évben biztosított intenzív nyelvtanulás keretében a különböző háttérrel 

érkező tanulók esélyt kapnak tudásuk összehangolására, a felzárkózásra és a hatékony 

fejlődésre. A nyelvtanulási folyamat tervezésekor figyelembe kell venni az egyes 

tanulócsoportok szükségleteit és a tanulók haladási tempóját.  

 A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja, ugyanis, a nyelvtanuló nyelvi 

cselekvőképességének kiterjesztése. A tanuló legyen képes mind személyes mind pedig 

szakmai életében egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig 

digitális térben idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni. E cél elérésének érdekében 

kiemelten fontos az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely épít a 

más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, képes új kapcsolódási pontokat kialakítani, és 

az idegen nyelven megszerzett tudásával gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

 Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az 

általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel 

és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi 

tevékenységekhez is szükségesek. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 
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értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

Kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen 

nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

Digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit 

és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. 

Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A gondolkodás kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból 

fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az 

egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására 

mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé 

tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és 

tudásmegosztási lehetőségeit. 

Személyes és társas kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá válik 

más kultúrák, más szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti toleranciáját. A társas 

kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik 

a munkavállalásra.  
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Módszerek 

Az élő idegennyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a 

tanuló számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, 

amelyekben a nyelvet eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs 

szándékának megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek. A hosszú 

távon is fenntartható nyelvi fejlődéshez elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználati és 

nyelvtanulási tevékenységekre is építeni, és erre a tanulót a nyelvórán fel kell készíteni. Ezek 

révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik motivációját 

és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú 

szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. Mindehhez 

elengedhetetlen a kommunikatív kompetencia tágabb összefüggésben értelmezett 

megközelítése, azaz a nyelvi elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati 

stílusok, regiszterek társadalmilag elfogadott változatainak megismerése és együttes 

fejlesztése.  

A nyelvi előkészítő évfolyamon a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése érdekében az 

iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint 

általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, elektronikus levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok, stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. A diák aktív, önálló, 

önszabályozó nyelvtanulóvá válása, ugyanis, elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó 

tanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre tudatosabb 

elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Kiemelt jelentőségűek a kooperatív 

módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a 

probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott 

kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezésekor az is lényeges, hogy figyelembe vegyük 

az egyes tanulócsoportok összetételét, az egyéni tanulási sajátosságokat és igényeket.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. A nyelvórai és az otthon elvégzendő tevékenységeken 

keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális csatornákon keresztül is megértse az ismert 

témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket, tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, 

valamint az ismert nyelvi eszközök segítségével célnyelvi interakciót folytatni.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, személyes és társas kompetenciája fejlődik. Az idegen 

nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló 

részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen 

módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben 

segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen 

nyelvi project feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E 

tapasztalatok által a nyelvtanuló a nyelvi előkészítő évfolyam 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 
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pedig nyelvi szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség 

tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. 

A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert 

információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására, támaszkodva az 

anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van 

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

kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, 

hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

9/Ny. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 

Óraszám 

(feldolgozás, 

gyakorlás, 

számonkérés) 

1. Temas personales: relaciones familiares, estilo de vida, la gente y la 

sociedad 

60 

2. Medio ambiente y naturaleza 45 

3. Escuela y educación 60 

4. Vacaciones, viajes, turismo  25 

5. Vida social, ocio 50 

6. El español y el aprendizaje de lenguas extranjeras 25 

7. Temas interculturales 55 

8. Temas y actividades de curricular transversal 24 

9. Temas y problemas actuales 24 

10. Ciencia, tecnología y comunicación  24 

11. Adquisición e intercambio de conocimientos 40 

 

1. Témakör: Temas personales: relaciones familiares, estilo de vida, la gente y la sociedad 

Javasolt óraszám: 60 óra 

Tanulási eredmények: A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

▪ beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

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

történő jellemzésével; 
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▪ leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket; 

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

▪ megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

▪ a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy az adott tématartományon belül; 

▪ a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

▪ a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

▪ az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját gondolatait, véleményét 

és érzéseit is; 

▪ a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

▪ mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

▪ információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

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

▪ szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

▪ érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

▪ megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

▪ előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban,  

▪ véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

▪ A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

conocidos, relaciones familiares, amigos, personas famosas, modelos a seguir, 

personal de atención médica  
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▪ A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

nuestro entorno lugar de trabajo, centros de salud, lugares para pasar el tiempo libre  

▪ A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

partes de la casa / piso, muebles, electrodomésticos, objetos básicos utilizados para 

tratar enfermedades y mantenerse en forma, ropa y accesorios  

▪ A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

vacaciones, celebraciones escolares y familiares, deportes, eventos deportivos, 

enfermedades  

▪ A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

rutina diaria, hábitos, alimentación saludable, comer en diferentes lugares (hogar, 

comedor, restaurantes) mantenerse en forma, acudir al médico, tareas domésticas, 

hacer las tareas domésticas y ocuparse de las responsabilidades cotidianas  

▪ A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

familia extensa, bienestar, relaciones sociales, ropa y moda, etapas de la vida, 

relaciones, planes futuros, enfermedades comunes, lesiones, atención médica 

(tratamientos tradicionales, remedios caseros), características positivas y negativas  

▪ Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

▪ Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

▪ Interakció a személyes tématartományban. 

Tevékenységek 

▪ Projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatásával): 

▪ családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer, kedvenc rokonaim,  

▪ névadási szokások a családon belül, 

▪  érdekes családi történetek a múltból,  

▪ szomszédi kapcsolatok,  

▪ családi ünnepek a spanyol és spanyol-amerikai családoknál – 

hasonlóságok és különbségek 

▪ Plakát, prezentáció (egyénileg és csoportosan):  

▪ jövőképem  

▪ példaképem: egy híres ember élete, 

▪  a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

▪ internetes kutató munka és csoportos projekt (kérdőív kitöltése, beszámoló készítése): 

▪  családok a spanyol nyelvű országokban 

▪ a család strukturális átalakulása a történelem során (familias nucleares, 

familias monoparentales, familias numerosas, niños adoptados, etc.) 

▪ szerepek a családon belül 

▪ a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 
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▪ a felnőtté válás, rítusai, hivatalos ideje a különböző országokban  

▪ hobbik, érdeklődési körök 

▪ családi szokások, hagyományok 

▪ Szerepjáték:  

▪ szolgáltatások igénybevétele  

▪ telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  

▪ interjú egy ismert személlyel 

▪ Vitafórum:  

▪ tinédzserek helyzete a családban 

▪  generációs konfliktusok 

▪  baráti kör szerepe  

▪ hagyományok a családban 

 

2. Témakör: Medio ambiente y naturaleza 

Javasolt óraszám: 45 óra 

Tanulási eredmények: A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

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

kooperatív munkaformában; 

▪ megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

▪ véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

▪ egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

▪ összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

▪ összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

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

támogatva mondanivalóját; 

▪ értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

▪ megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

▪ A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

flora y fauna, organizaciones y personajes emblemáticos que se dedican a la protección 

ambiental, el cambio climático y su impacto, la actitud responsable 

▪ A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

naturaleza, hogar, ciudad / pueblo / aldea / campo, lugares geográficos, espacio, la 

Tierra  

▪ A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: desastres 

naturales, campañas de protección del medio ambiente, la conservación de los hábitats 

naturales, especies al borde de la extinción, las consecuencias del cambio climático y 

de la sobrepoblación 

▪ A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

protección de la naturaleza, protección de los animales en peligro, mascotas, ahorrar 

recursos naturales, voluntariado  

▪ A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

fenómenos naturales, conservar el medio ambiente, sostenibilidad, tiempo y clima, 

estaciones, reciclaje y reutilización, comercio justo 

▪ A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása 

▪ Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

Tevékenységek 

▪ egyéni projekt: a lakóhely és környezetének bemutatása 

▪ projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása, környezetvédelem a 

szűkebb környezetben 

▪ plakát: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (lakóhely, otthon, iskola, város 

szintjén) 

▪ Internetes kutatás:  

▪ veszélyeztetett állatok és növények 

▪ célnyelvi országok természeti adottságai 

▪ nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

▪ a tengerek szennyezése 

▪ ültetvények, monokultúrás gazdálkodás 

▪ Fair trade 

▪ Kiselőadás/prezentáció készítése: 

▪ a Földet fenyegető veszélyek 

▪ természetvédelemmel foglalkozó szervezetek (WWF, Greenpeace) 

▪ a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 
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▪ időjárás okozta katasztrófák  

▪ a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

▪ lakókörnyezet jellegzetességei 

▪ Vitafórum: 

▪ állatkertek szerepe 

▪ állatok a lakásban, felelős állattartás 

▪ egy spanyol nyelvű természetfilm (pl. Guadalquivir, Cantábrico, El 

lince perdido) megtekintése 

 

3. Témakör: Escuela y educación 

Javasolt óraszám: 60 óra 

Tanulási eredmények : A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

▪ értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

▪ az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és 

érzéseit is kifejti; 

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

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

▪ egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

▪ a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

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

▪ alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

▪ alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

▪ összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

▪ visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

▪ váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban; 

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

tevékenységekben; 

▪ kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 
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▪ véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

▪ A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

personal de la escuela  

▪ A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

instituciones educativas, partes de la escuela 

▪ A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

objetos utilizados por objetivo pedagógico dentro y fuera de la escuela  

▪ A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

festivales escolares, tradiciones escolares, eventos, oportunidades extracurriculares 

para el aprendizaje de idiomas / uso del idioma,  

▪ A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

sistema educativo, proceso del aprendizaje, uso extracurricular del lenguaje, 

acontecimientos sociales, actividades extraescolares, clases particulares 

▪ A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: asignaturas 

obligatorias y opcionales, métodos, objetivos de aprendizaje de idiomas, diferentes 

formas de aprendizaje 

▪ Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

fejlesztő tevékenységek során 

▪ Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

Tevékenységek 

▪ Egyéni projekt és (képes) beszámoló: 

▪ régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

▪ reformok az iskolában 

▪ a magyarországi és a spanyol/latin-amerikai középiskola 

összehasonlítása 

▪ Csoportmunka / projekt:  

▪ az ideális iskola jellemzői 

▪ egy fordított tanóra megtervezése  

▪ egy osztályprogram megtervezése 

▪ kisfilm készítése 

▪ Internetes kutatómunka- képes beszámolók, kérdőív készítése 

▪ iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 
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▪ különleges iskolák Magyarországon és a spanyol ajkú országokban 

▪ tanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

▪ az ideális nyelvtanár 

▪ nyelviskolák 

▪ Vitafórum: 

▪ egyenruha az iskolában 

▪ bentlakásos iskola 

▪ ingyenes oktatás 

▪ a tanári pálya, mint lehetséges karrier 

▪ Íráskészség fejlesztése: 

▪ beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

▪ email írásai spanyolul (túlterheltség, magánórák, nyelvtanulás) 

▪ scrapbook/poszter készítése:  

▪ mit szeretek a jelenlegi iskolámban legjobban 

▪ iskolai kirándulásaink tervezése 

▪ kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

▪ saját szerepem az osztályban 

▪ Csoportos társasjáték készítése: 

▪ a különböző tantárgyak jellegzetességei  

▪ szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni?  

▪ órai feladatok 

▪ történet feldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

▪ történet átalakítása (pl. más személyben, más időben) 

▪ képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

▪ Iskolai versenyek: 

▪ olvasási verseny könnyített olvasmányok alapján 

▪ kiejtési verseny  

▪ tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

4. Témakör: Vacaciones, viajes, turismo 

Javasolt óraszám: 45 óra 

Tanulási eredmények: A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

▪ összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

▪ összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

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

kooperatív munkaformában; 
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▪ megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

▪ véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

▪ egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek:  

▪ A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

turistas, guías turísticos, personal de servicio público  

▪ A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

tipos de alojamiento, destinos, lugares de interés, curiosidades, oficinas de servicio 

público  

▪ A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

monumentos, exposiciones, documentos de viaje, medios de transporte, objetos 

utilizados durante el viaje, formularios, folletos  

▪ A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

vacaciones en Hungría y en el extranjero  

▪ A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

preparación, planificación, organización de un viaje, turismo, visitas guiadas  

▪ A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

vacaciones organizadas, monedas, diferencias culturales, efecto del turismo en las 

personas  

▪ Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban 

▪ Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

Tevékenységek 

▪ Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban: 

▪ híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

▪ híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

▪ lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

▪ álomnyaralás részletes megtervezése 

▪ felkészülés egy külföldi utazásra  

▪ Internetes kutatás: 

▪ érdekes, szokatlan szállások  

▪ különleges utazási módozatok, járművek a nagyvilágban 

▪ Vitafórum: 

▪ egyéni vagy társasutazás 
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▪ üdülés vagy aktív nyaralás 

▪ nyaralás szülőkkel vagy barátokkal 

▪ Szituációs játék: 

▪ szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

▪ idegenvezetés 

▪ panaszlevél vagy/és kritika írása, reklamáció 

▪ információkérés: fakultatív programok, tarifák 

 

5. Témakör: Vida social y ocio 

Javasolt óraszám: 50 óra 

Tanulási eredmények: A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

▪ megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

▪ célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

▪ megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

▪ egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

▪ digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

▪ kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

▪ információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

▪ írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

▪ összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően. 

▪ nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek:  

▪ Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése:  

actividades de tiempo libre, pasatiempos, programas artísticos y culturales, conciertos, 

juegos de PC, deportes, aplicaciones, medios  
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▪ Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő spanyol nyelvű szövegek/ filmek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára; 

▪ A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje; 

▪ Interakció a közéleti tématartományban. 

Tevékenységek 

▪ Kutatómunka: 

▪ egyéni internetes kutatások spanyolul különböző témákban (filmek, 

színészek, együttesek stb.) 

▪ külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

▪ hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

▪ kiállítások, érdekes múzeumok 

▪ Egyéni projekt és bemutató:  

▪ a célnyelvi országok bemutatása   

▪ saját szórakozási szokások  

▪ szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

▪ szabadidős tevékenységek a XX- XXI. században 

▪ kedvenc kulturális élmények  

▪ Projektmunka csoportban:  

▪ rövid útikönyv készítése egy adott célnyelvi országról 

▪ hazánk múltja 

▪ kérdőív készítése, kitöltése a csoportban a legkedveltebb szabadidős 

tevékenységekről (tv, olvasás, internet, közösségi média, zene, tánc, 

képzőművészet, sport stb.) 

▪ a reklámok világa (színek, logók, üzenetek, célcsoportok) 

▪ Vitafórum: 

▪  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

▪ mozi és internetes filmletöltés 

▪ az olvasás szerepe a XXI. században 

▪ klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

▪ Íráskészség fejlesztése:  

▪ nyomtatványok, adatlapok kitöltése 

▪ plakátok, szórólapok hirdetések készítése- (étterem, mozi, színház, 

nevezetesség) 

▪ film/könyvajánló brosúra készítése 

▪ email írása spanyolul 

▪ csoportchat 

▪ vélemények, blogok, kommentek írása célnyelven 

▪ Szerepjátékok: 

▪ étterem / gyorsétterem  

▪ ügyintézés utazási irodában 

▪ utcán: útbaigazítás kérése és adása 
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▪ helyi látványosságok bemutatása  

▪ Kulturális ismeretek fejlesztése: 

▪ egy spanyol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film (pl. 

Blancanieves, Las aventuras de Tadeo Jones) megtekintése, 

megbeszélése 

▪ egy rövid spanyol nyelvű novella / vers órai feldolgozása 

▪ kvízjáték a célnyelvi országokról  

▪ dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

▪ olvasási verseny az osztályon belül 

▪ egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

▪ közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

 

6. Témakör: Español y aprendizaje de idiomas 

Javasolt óraszám: 25 óra 

Tanulási eredmények: A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

▪ beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek 

megfelelően fejleszti nyelvtudását; 

▪ tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

▪ hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

▪ megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

▪ nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

▪ céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

▪ céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

▪ használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

▪ egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

▪ társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

▪ törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

▪ képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és 

lezár;  
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▪ használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

▪ körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri; 

▪ összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

▪ alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

▪ ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

▪ félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát; a 

kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

▪ a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

▪ nem értés esetén képes a tartalom tisztázására; 

▪ a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

▪ törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és intonáció 

megközelítésére; 

▪ digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

▪ kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

témakörökhöz kapcsolódó témákban; 

▪ megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;  

▪ a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

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

▪ céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

▪ nyelvi haladását fel tudja mérni; 

▪ hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani; 

▪ nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

▪ a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek:  

▪ A témakörre jellemző fogalmak ismerete célnyelven: habilidades lingüísticas, 

estrategias de aprendizaje de idiomas, idiomas, acentos y dialectos, aprendizaje 

autónomo  

▪ A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

▪ A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

▪ Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

Tevékenységek: 

▪ Projektmunka egyénileg és csoportosan: 

▪ tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák, nyelvtani szabályok 

rögzítése 

▪ gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére 

▪ tollbamondás, helyesírási verseny 

▪ nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és kipróbálása 

▪ Internetes kutatás és beszámoló: 

▪ új szavak jelentése, eredete, szinonimái 

▪ a magyar és az spanyol nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok  

▪ a dialektusok (részletek vagy egy-egy film megnézése pl. Hijo de la 

novia, Relatos salvajes, El ángel-argentin filmek, Yuli/ Vientos de la 

Habana/ Vampiros en la Habana/Guantanamera– kubai filmek, Miss 

Bala, Nosotros los nobles, Roma, El vigilante-mexikói filmek) 

▪ popslágerek feldolgozása 

▪ Olvasásértés fejlesztése:  

▪ ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése kontextus alapján 

▪ osztálykönyvtár könnyített olvasmányokból, táblázat a falon: ki, 

melyiket olvasta az év folyamán, és ajánlja-e a társainak.  

▪ évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, 

ajánlása. 

▪ Íráskészség fejlesztése: 

▪ cikkek egy havonta megjelenő spanyol nyelvű osztály hírlaphoz 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

▪ spanyol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális 

hírekkel/felhívásokkal spanyolul 

▪ zenei élményről beszámoló készítése 

▪ rövid összefoglaló egy filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve 

▪ egy film vagy egy sorozat tetszőleges epizódjához egy-két jelenetéhez 

hangalámondás, feliratozás készítése  

▪ keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 
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▪ Csoportos projekt:  

▪ társasjáték készítése: pl. ’Usa la expresión’ (minden kockán egy 

szófordulat, mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: 

(Algo que realmente disfruto hacer... / Una cosa me hace diferente a los 

demás ... / Mi amigo sabe cómo ... / Creo que las clases de español son 

... / Un animal que no querría ser) 

▪ egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

 

7. Témakör: Temas interculturales 

Javasolt óraszám: 55 óra 

Tanulási eredmények: A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

▪ alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

▪ ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

▪ felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

▪ megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

▪ alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában. 

▪ tájékozott a célnyelvi országok és hazai jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

▪ a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

▪ Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: costumbres y tradiciones 

▪ Célnyelvi országok és Magyarország kulturális, gazdasági, földrajzi jellemzőinek 

ismerete:  

Gente y cultura, tradiciones, paisajes típicos, deportes nacionales, cocina, idioma local, 

atracciones turísticas, artes, historia  

▪ A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

▪ Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

▪ Egyszerű interakció a célnyelvi és hazai kultúráról. 
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Tevékenységek: 

▪ Projektmunka – egyéni vagy csoportos: Spanyolország/Spanyol-Amerika és 

Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

▪ a célnyelvi országok iskoláinak jellemzői, napirend 

▪ tipikus ház, lakás  

▪ mindennapi szokások Spanyolországban és Amerikában  

▪ családon belüli szerepek és feladatmegosztás  

▪ ünnepek a családban (Cumpleaños, Santo, Quinceañera stb.)  

▪ viselkedésbeli jellegzetességek  

▪ állattartási szokások, kedvenc állatok  

▪ nyaralási szokások 

▪ éghajlati sajátosságok 

▪ Spanyolország/Spanyol-Amerika/Magyarország tájegységei, 

országrészei 

▪ étkezési szokások, tipikus ételek 

▪ híres helyek, látnivalók, népszerű turistacélpontok 

▪ Csoportos feladat: 

▪ vetélkedő célnyelvi országok kultúrájáról, történelméről: jellemző 

adatok, alapvető tudnivalók 

▪ rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról  

▪ Egyéni kutatás és projektmunka: 

▪ a hagyományok ápolása Magyarországon és a célnyelvi országokban 

▪ a falvak, kis közösségek szerepe  

▪ ünnepek hazánkban és a célnyelvi országokban 

▪ a magyar és a spanyol/amerikai történelem egy-egy kiemelkedő 

eseménye  

▪ népszerű sportok, olimpiai eredmények 

▪ Internetes kutatómunka:  

▪ a legfontosabb magyar, spanyol és latin-amerikai találmányok 

▪ történelmi személyiségek (pl. Isabel la Católica, Los mayores Aústrias, 

Simon Bolívar, Francisco Franco, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, 

Eva Perón) 

▪ a spanyol nyelvű jeles alkotói (pl. Pedro Almodóvar, Pilar Miró, Carlos 

Saura, Isabel Coixet, Luis Buñuel, Iciar Bollain, Alejandro Amenábar, 

Paula Ortiz) 

▪ a Siglo de Oro és legfontosabb alkotói (pl. Calderón, Lope de Vega, 

Juana Inez de la Cruz, Cervantes) 

▪ a spanyol festészet kiemelkedő alkotói (Velazquez, Murillo, El Greco, 

Goya, Picasso, Dalí) 

▪ a zarzuela műfaji sajátosságai 

▪ a telenovellák világa 
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▪ Vitafórum:  

▪ kulturális meglepetések a célnyelvi országokban 

▪ telenovellák 

▪ jellegzetes hispán ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

 

8. Témakör: Temas y actividades de curricural transversal 

Javasolt óraszám: 24 óra 

Tanulási eredmények: A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

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

kooperatív munkaformában; 

▪ egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

▪ kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

▪ ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

▪ Fejlesztési feladatok és ismeretek 

▪ Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

▪ Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

Tevékenységek: 

▪ Projektmunka (egyéni):  

▪ szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgy bemutatásához 

▪ egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette 

az érdeklődést 

▪ poszter (papíralapú vagy online) vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

▪ egy magyar/spanyol/amerikai tudós/író/költő életének ismertetése  

▪ Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

▪ egy spanyol király élete 

▪ a nyelvtudás alkalmazása más tárgyak tanulásánál 

▪ vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

▪ egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Zorro) 

▪ Játék/szerepjáték: 

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

a leghosszabb lista? 

▪ történelmi események modellezése szerepjátékkal 
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▪ társasjáték készítése és játszása fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak)  

▪ Vitafórum:  

▪ egyes tantárgyak felhasználása a felnőtt életben 

▪ mindennapos testnevelés 

▪ művészeti oktatás az iskolában 

▪ a Gutenberg-galaxis jövője 

▪ a műfordítás kérdései 

▪ szinkronizált vagy feliratos filmek 

▪ filmrészletek (pl. Ministerio del tiempo, La peste -sorozatok, NO-DO 

filmhíradó, El capitán Alatriste, 1898 Los últimos de Filipinas, Carta a 

Evita, Barco stb.) a spanyol és amerikai történelem fontos eseményeinek 

megismerésére 

 

9. Témakör: Temas  y problemas actuales 

Javasolt óraszám: 24 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; 

▪ megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek:  

▪ Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven. 

▪ Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

▪ Életkornak és érdeklődésnek megfelelő spanyol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Tevékenységek: 

▪ Egyéni, ill. csoportos munka: 

▪ ismert hírek spanyol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, 

megtekintése (TV híradó) 

▪ Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv: a szalagcímek nyelvezete, 

az újságcikkek stílusa és szerkezete, különbség egy hír írott és szóbeli 

megjelenésében  

▪ szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének 

megfelelő témákban  
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▪ videók megtekintése  

▪ spanyol hírműsorok  

▪ aktuális eseményekről szóló tudósítások 

▪ riport készítése 

▪ Internetes kutatómunka: 

▪ anyaggyűjtés egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb 

információkról 

▪ szókincsfejlesztés a média világához 

▪ Szerepjáték:  

▪ lenémított videókhoz szövegkészítés  

▪ interjú készítése egy híres emberrel (pl. művésszel)  

▪ interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

▪ talkshow aktuális témában 

▪ Projektmunka:  

▪ iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése célnyelven 

▪ egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

10. Témakör: Ciencia, tecnología y comunicación 

Javasolt óraszám: 24 óra 

Tanulási eredmények: A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

▪ összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

▪ összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

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

kooperatív munkaformában; 

▪ megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

▪ véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

▪ értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

▪ megérti és értelmezi a lényeget az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek:  

▪ A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

objetos básicos utilizados por personas comunes / científicos / profesionales de TI, 

(partes de) dispositivos de TI  

▪ A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: uso de 

tecnología en la vida cotidiana, uso de tecnología para estudiar o para trabajar, 

innovación importante 

▪ A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

internet, peligros de internet, redes sociales, investigación, inventos  

▪ Információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

▪ Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

▪ Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

Tevékenységek:  

▪ Projektmunka (csoportban és egyénileg):  

▪ technikai újítások a jövőben (közlekedés, házimunka, oktatás, 

kommunikáció) 

▪ az okostelefonok 

▪ a világ internet nélkül 

▪ internetes kutatómunka és prezentáció 

▪ a világ legfontosabb találmányai 

▪ a tudományos élet fáklyavivői a történelem folyamán 

▪ a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

▪ Vitafórum: 

▪ az internet jövője 

▪ a virtuális valóság 

▪ a változások pozitív és negatív hatásai 

▪ a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

11. Témakör: Adquisición e intercambio de conocimientos 

Javasolt óraszám: 40 óra 

Tanulási eredmények: A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

▪ összefüggő, papíralapú 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; 



25 

 

▪ szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

▪ környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

▪ összefoglal és jegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

▪ írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

▪ írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

▪ célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

▪ digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

▪ nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

▪ nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

▪ használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

▪ használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek:  

▪ A tanult témákhoz kapcsolódó spanyol nyelvű információ megszerzése 

▪ Információ megosztása spanyol nyelven. 

Tevékenységek: projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott 

témából, scrapbook, poszter készítése, prezentáció 

▪ Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

▪ hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

▪ kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az 

osztályban 

▪ spanyol nyelvű filmek, programok ismertetése az spanyolos faliújságon 

írásban 

▪ a filmek közös megtekintése, megbeszélése 

▪ a spanyolos osztályprogramok lebonyolítása, értékelése 

▪ Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók, stb.) 

▪ „osztálykönyvtár” az elolvasott könnyített olvasmányokból, ajánlásuk a 

többi tanulónak 

▪ versenyek szervezése osztály és iskolai szinten  
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Spanyol nyelvi funkciók a 9. évfolyamos NYEK-re  

▪ köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése  

▪ személyre vonatkozó információkérés, információadás  

▪ egyéb információkérés, információadás 

▪ dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése  

▪ főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok  

▪ megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és 

e-mailben  

▪ bemutatkozás megfogalmazása  

▪ hogylét iránti érdeklődés  

▪ hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

▪ telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás  

▪ személy keresése telefonon  

▪ elköszönés telefonon  

▪ megszólítás kifejezése és arra reagálás  

▪ köszönet kifejezése  

▪ köszönetre történő reakció megfogalmazása  

▪ bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

▪ bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

▪ jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása  

▪ akarat, kívánság kifejezése  

▪ ígéret kifejezése  

▪ szándék, kívánság kifejezése  

▪ dicséret, kritika kifejezése  

▪ öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése  

▪ elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése  

▪ csodálkozás kifejezése  
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▪ véleménykérés és arra reagálás, egyetértés, egyet nem értés kifejezése  

▪ tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

▪ igenlő vagy nemleges válasz kifejezése  

▪ valaki igazának az elismerése és el nem ismerése  

▪ egymást követő események leírása  

▪ tudás, illetve nem tudás kifejezése  

▪ alapvető érzések kifejezése  

▪ kérés és arra reagálás  

▪ javaslat és arra reagálás  

▪ meghívás és arra reagálás  

▪ kínálás és arra reagálás  

▪ utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

▪ aggódás, félelem kifejezése  

▪ szóbeli üdvözletküldés  

▪ együttérzés kifejezése  

▪ szemrehányás kifejezése  

▪ segítségkérés és arra reagálás 

▪ segítség felajánlása  

▪ tanács kérése és adása  

▪ reklamálás  

▪ feltételezés, kétely kifejezése  

▪ ok-okozat kifejezése  

▪ magyarázat kifejezése  

▪ emlékezés kifejezése 

▪ bánat, elkeseredés kifejezése  

▪ nem értés megfogalmazása  

▪ visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén  
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▪ nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése  

▪ betűzés kérése, betűzés  

▪ felkérés hangosabb, lassúbb beszédre  

▪ beszédszándék jelzése beszélgetés közben  

▪ elemek összekapcsolása szóban  

▪ kiemelés, hangsúlyozás  

▪ mondandó összefoglalása  

▪ beszélgetés lezárása  

Spanyol nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamos NYEK-re:  

▪ ábécé, központozás 

▪ kiejtési szabályok, a spanyol nyelv fonémakészlete, a magyartól eltérő hangok és 

hangkapcsolatok kiejtési szabályai, szó - és mondathangsúly, hanglejtés 

▪ névelők (határozatlan, határozott, mutató, birtokos) 

▪ a személyes névmás ragozása 

▪ kérdő névmások  

▪ birtokos névmások (mi, tu, su; mío, tuyo, suyo stb.) 

▪ mutató névmások, a tér hármas felosztása 

▪ határozatlan névmások 

▪ általános névmás 

▪ az ige morfológiája, verbos pronominales, verbos con diptongo 

▪ igeragozás: indicativo teljes paradigma (presente, pretérito perfecto, indefinido, 

imperfecto, pluscuámperfecto, futuro simple, futuro perfecto), imperativo teljes 

paradigma, presente de subjuntivo 

▪ a létige (ser, estar, haber), birtoklás kifejezése a tener igével 

▪ részesesettel álló igék 

▪ modális igék  

▪ passzív igealakok (ser / estar + participio, pasiva refleja) 

▪ lexikai és grammatikai tagadás, kettős tagadás 
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▪ a főnevek neme és többes száma,  

▪ szórend, mellékmondati szórend 

▪ egyszerű és összetett prepozíciók (a, de, en, entre, por; para, debajo de, detrás de, delante 

de stb.), a prepozíció összeolvadása határozott névelővel 

▪ határozószók (mód, mennyiség, intenzitás, gyakoriság) muy/mucho-a-os-as, poco,-a-

os-as  

▪ határozószók (hely, idő, ok, mód), határozóként használt melléknevek (-mente képzős, 

a melléknév mint határozószó, a határozószó helye a mondatban),  

▪ igenevek: participio, gerundio 

▪ igei körülírások (estar, tener + participio; estar, seguir, llevar + gerundio / participio, ir 

a + infinitivo) 

▪ perífrasis de obligación: tener que, hay que, deber + infinitivo 

▪ perífrasis cohativas: empezar, comenzar, ponerse + a + inf.) 

▪ melléknév: egyeztetési szabályok, rövidülés, fokozás, fokozási sajátosságok, a 

rendhagyó és hiányos fokozás, abszolut és relatív felsőfok, hasonlítói szerkezetek  

▪ a melléknév állítmányi és határozói szerepben  

▪ számnevek: a tőszámnevek jelölése, használata, évszám, életkor, idő kifejezése, a 

keltezés (a sorszámnevek használata), matematikai műveletek tőszámnevekkel, 

határozatlan számnevek 

▪ az egyszerű mondat: szórend, mondatszerkezet, kiemelés az egyszerű mondatban, az 

egyszerű mondat fajtái, 

▪ a kiegészítendő és eldöntendő kérdés 

▪ mellérendelő kötőszók 

▪ alárendelő kötőszök 

▪ nyelvi udvariasság, tegezés/magázás 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

▪ 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; 

▪ az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 
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A Nyelvi előkészítő képzésben részesülő tanulók elvárható tudásszintje a KER skálája 

szerinti A2 szint. 

 A tanév komplex írásbeli és szóbeli iskolai vizsgával zárul. A vizsgákon való 

számonkérés a pedagógiai program fontos eleme, mert lehetőséget ad arra, hogy a tanulók 

megszokják a vizsgahelyzetet, azt, hogy koncentráltan kell teljesíteniük s tudásuk, képességeik 

legjavát nyújtva felelniük, ami hasznukra válik a későbbiekben is (pl. a felsőfokú 

tanulmányaikban, állásinterjúkon), mert segíti őket abban, hogy helyes vizsgázási stratégiákat 

alakítsanak ki, magabiztosan kezeljék a stresszhelyzeteket. A nyelvi előkészítő osztályokban 

évente egy írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek a tanulók az elsajátított anyagból május második 

felében vagy június elején. A végzős nyelvi előkészítős osztályban nincs vizsga. 
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Élő idegen nyelv – Német nyelv 

KERETTANTERV A NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 

0. ÉVFOLYAM 

A német nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak, 

és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek 

megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan. 

A nyelvi előkészítő 0. évfolyamára a tanuló különböző nyelvtanulási tapasztalatokkal érkezhet.  

Kulcsfontosságú, hogy motivációját a német nyelvtudás iránt felkeltsük és fenntartsuk egy 

olyan intenzív képzés esetén, amely a normál képzésnél jelentősebb mértékű előrehaladást ír 

elő.  

A négy osztályos középiskolai nevelés-oktatást megelőző nyelvi előkészítő évfolyamra 

ugyanazok az alapelvek és célok vonatkoznak, mint amelyeket az egyéb nyelvi kerettantervek 

meghatároznak. Kiemelendő azonban, hogy bár a NYEK megemelt óraszáma gyorsabb 

haladást biztosít, az ebben az életkorban sem elsősorban a tananyag mértéktelenül való 

növelésére, hanem annak tényleges elmélyítésére, valamint a gyakorlásra szánt idő bővítésére 

szolgál. A NYEK célja az, hogy a tanuló számára az életkorának megfelelő minőségű és 

mennyiségű, kontextusba ágyazott nyelvi fejlesztést biztosítsa, és nem feltétlenül az, hogy a 

magasabb nyelvi szintekhez tartozó tartalmakat és szerkezeteket tanítsa előrehozottan vagy 

szövegkörnyezetükből kiragadva. A nyelvi előkészítő céljai továbbá, hogy a nyelvtanulás ezen 

az évfolyamon is fejlessze az idegen nyelvi tartalmakon keresztül a világ megismerésének és 

az ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív, mérlegelő és felelősségteljes gondolkodást, 

az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciákat. 

A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanuló együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos 

és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, önértékelésből adódóan különösen fontos az 

irányító tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és 

mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat 

helyükön kezelni, s így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. 

A nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, 

amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához 

igazodó valós kommunikációs helyzetekben használhassa. 
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évfolyam 

0. 

(NYEK 

évfolyam) 

9. 10. 11. 12 

heti óraszám 12 6 7 6 6 

hetek száma 36 36 36 36 32 

éves óraszám 432 216 252 216 192 

KER szint B1 B1+ B2- B2 B2+ 

 

A NYEK 0. évfolyam végére a tanuló minden témakörben ismer és tudatosan alkalmaz 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész 

életen át tartó tanulásra, valamint alkalmazza nyelvtudását és kiaknázza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra. 

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzésnek a 0. évfolyam végére elvárt kimeneti szintje 

minimum a KER szerinti B1 nyelvi szint a tanulók életkori sajátosságaival összhangban. A 

korosztálynak és a nyelvi szintnek megfelelően a legnagyobb hangsúlyt a személyes, a 

környezeti és természeti, valamint az interkulturális és az osztálytermi tartalmak kapják, de már 

szerephez jutnak többek között az aktuális és a kereszttantervi témák is, melyekre a magasabb 

óraszám lehetőséget ad, a nyelvtanulás változatossága pedig szükségessé tesz. 

A témakörök köré csoportosított tanulási eredményeken, fejlesztési területeken és javasolt 

tevékenységeken kívül a kerettanterv az évfolyamra kötelező nyelvi funkciókat, nyelvi 

elemeket, struktúrákat és általános tanulási eredményeket sorolja fel a következőkben: 

Német nyelvi funkciók a 0. évfolyamos NYEK-re (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 10. Wo wohnst du? Ich wohne 

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

Ferien? Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt? Können Sie mir bitte sagen 

…?) 

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

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so 

gut. Danke, mir geht es sehr gut/gut/nicht so gut/schlecht. Ich habe Halsschmerzen. Mein 

Hals tut mir weh.) 
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− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

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

Alles Gute! Viel Spaß! Gute Besserung! Viel Erfolg!) 

− 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! Herzlichst! / Liebe Grüße / Viele 

Grüße) 

− véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut. Gefällt 

dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

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

gut. Das finde ich toll. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht.) 

− 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.) 

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

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den 

Text.) 

− kívánság kifejezése (Ich möchte …) 

− 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.) 

− 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.) 

− vélemény kifejezése (Meiner Meinung nach ist das Buch sehr gut.) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

− öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

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

− csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

− remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

− ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 
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− szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

− dicséret, kritika kifejezése (Toll! Echt! Blödsinn!) 

− elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

− 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.) 

− események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss 

besichtigten wir die Burg.) 

− felszólítás (Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!)  

− nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

− betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

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

− bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

− gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

− együttérzés és arra reagálás (Mein herzliches Beileid. Danke.) 

− hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

− félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

− véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstanden, dass …?) 

− egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen / anderer Meinung.) 

− ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Sie mögen Recht haben, 

aber trotzdem…. / Das mag wohl sein, aber ... / Das stimmt zwar, aber ...) 

− szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

− emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

− reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

− tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

− segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon.) 

− beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, … / Darf ich hier 

hinzufügen, …) 

− megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

− körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der .) 

− érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

− elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

− közömbösség (Das ist mir egal.) 

− indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

− segítség felajánlása, és arra reagálás (Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht 

schon.) 
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Német nyelvi elemek, struktúrák a 0. évfolyamos NYEK-re (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 

das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch auf.), 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: haben, birtokos névmások, gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.), von, -s 

(Wessen Vater? Der Vater von Peter! Peters Vater besucht uns heute.) 

− 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 (hier, dort, links, rechts, oben, unten, 

Kommen Sie durch den Park! Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin.), elöljárószók 

tárgy- és részes esettel (in, auf, vor, hinter, neben, an, zwischen, unter, über) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, 

zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (am 

Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche, letzte 

Woche, von … bis), Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr), időtartam (Wie lange? 

Ich war von 5 bis 6 in der Konditorei. Seit vier Jahren wohne ich in dieser Stadt.)  

− 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.) 

− szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, weil, deshalb, so), időbeliséget kifejező kötőszavak (als, wenn), tárgyra 

utaló kötőszavak (Ich weiß (nicht), dass (ob) dir das schon klar ist.), 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) 

− felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 

− modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte ein 

Eis. Magst du tanzen? 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.) 

− személytelenség: (Es ist warm. Es schneit.) 

− függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

− vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du 

viel? Ich denke daran, …) 
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− főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein 

Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

− modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

− műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.) 

− szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie 

sind eingeladen worden.) 

− szövegkohéziós eszközök: zu + Inf. (Es ist schön, hier zu sein.), célhatározói 

mellékmondatok  

(Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó 

mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.), előidejűség kifejezése (Nachdem Liza 

die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee). 

− szöveggrammatikai eszközök: derselbe, dieselbe, dasselbe, der/die/das gleiche 

− feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 

würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes 

módban (könnte, müsste stb.) 

− kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen) 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

− 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; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A 0. NYEK évfolyamon a német nyelv tantárgy alap-óraszáma: 432 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 
60 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 45 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 45 

Reisen und Urlaub, Tourismus 40 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 45 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 40 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 24 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 24 
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Aktuelle Themen 24 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 40 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 45 

Összes óraszám: 432 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 60 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

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

történő rövid jellemzésével; 

− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

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

− megérti és értelmezi az összefüggéseket a személyes tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy a személyes tématartományon belül; 

− a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

− a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében 

tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

− a személyes tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját gondolatait, 

véleményét és érzéseit is, az ismert nyelvi eszközökkel; 

− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

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

− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches 

Fachpersonal 
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− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Freizeitorte, 

Persönliche Dienstleistungen 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände 

zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, 

Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, Gesundheitswesen 

(medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und negative Charakterzüge, 

persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle   

− Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatásával) 

• családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer 

• kedvenc rokonaim - miért? 

• névadási szokások a családon belül  

• érdekes családi történetek a múltból 

• szomszédi kapcsolatok  

• családi ünnepek az német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

• Jövőképem (plakát, prezentáció) 

• példaképem, illetve egy híres ember élete 

— szóbeli mini-prezentáció:  

• a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok a DACHL országokban 

• különbségek, hasonlóságok 

• a mai kor családmodellei 

• szerepek a családon belül 

• a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

• a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

• családi szokások, hagyományok 

• hobbik, érdeklődési körök 
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— Szerepjáték: 

• pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán  

• telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  

• interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel stb. 

— Vitafórum  

• tinédzserek helyzete a családban  
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TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél környezeti és természeti 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

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

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a környezeti és természeti tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban és írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Weltall, die Erde 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engagement  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, 

Wiederverwertung und Wiederverwendung 

− A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása 

Javasolt tevékenységek: 

− egyéni projekt 

• a lakóhely és környezetének bemutatása 

− projektmunka csoportban:  

• üres lakás berendezése és bemutatása 

• környezetvédelem a szűkebb környezetben 

• Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése) 

▪ lakóhelyünkön,  

▪ otthonunkban  

▪ az iskolában 

▪ városunkban 

▪ okos eszközökkel  
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— Internetes kutatás:  

• veszélyeztetett állatok 

• eltűnő növények 

• nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

• a tengerek szennyezése -műanyagszigetek a tengerben  

— Kiselőadás/prezentáció készítése:   

• veszélyben a földünk 

• a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

• időjárás okozta katasztrófák  

• a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

• Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

• Hasznosak-e az állatkertek? 

• Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

− ajánlott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és 

érzéseit is kifejti, az ismert nyelvi eszközökkel; 

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

és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, összefüggő és folyékony előadásmóddal, akár IKT-eszközök 

segítségével, felkészülést követően; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

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

− alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− véleményét szóban és írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 



42 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule, Angestellte im Hochschulwesen, Bibliothekspersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes, Webseiten zum Lernen  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule, Lern-Apps 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule, Abitur, Bewerbung an 

Universitäten 

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Ungarn 

und in den DACHL-Ländern 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege, Bestehen von Prüfungen, lebenslanges 

Lernen  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, Stundenpläne, Wissen, Interessen, Ziele mit dem Sprachenlernen, 

Berufsorientierung, verschiedene Wege und Ebenen des Lernens, Karriereorientierung 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

fejlesztő tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

Javasolt tevékenységek: 

- egyéni projekt és (képes) beszámoló: 

• régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

• a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása, főbb 

különbségeik 

- csoportmunka / projekt:  

• ’Az ideális iskola’ jellemzői 

•  (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  

• egy osztályprogram megtervezése 

• kisfilm készítése: „A mi iskolánk” 

- internetes kutatómunka- képes beszámolók 

• iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 

• különleges iskolák Magyarországon és Némeetországban 

• szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- Vitafórum: 

• Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

• Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 
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• Milyen a jó tanár? 

- íráskészség fejlesztése:  

• beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

• panaszkodó email írásai németországi barátomnak a sok házifeladatról  

- scrapbook/poszter készítése:  

• mit szeretek a jelenlegi iskolánkban legjobban 

• iskolai kirándulásaink tervezése 

• kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

• saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

• Milyen az ideális nyelvtanár? 

- csoportos társasjáték készítése: 

• a különböző tantárgyakról  

• szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni?  

- órai feladatok 

• történetfeldolgozás (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

• történetátalakítás (pl. más személyben, más időben) 

• képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

- iskolai versenyek: 

• olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

• kiejtési verseny – megadott vers előadása 

• tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

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

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

− véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 
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− 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, Dienstleistungspersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 

Unterlagen, Eintrittskarten, 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, Stadtführung  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

− Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

• híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

• híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

• Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

• ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

• felkészülés egy külföldi utazásra –utazási előkészületek bemutatása 

− játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

− talkshow (Plauderstube): irányított kérdések segítségével 

− internetes kutatás 

• érdekes, szokatlan szállások,  

• különleges utazási módozatok, járművek a nagyvilágban 

− felmérés készítése az osztályban: 

• Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

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

• Kalandvágyó vagy? 

− Vitafórum 

• egyéni vagy társasutazás? 

• üdülés vagy aktív nyaralás? 

− Szituációs játék  

• szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
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• ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

− Panaszlevél vagy/és kritika írása 

•  egy hotelről  

• szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− megérti és értelmezi az összetettebb, a közügyek, szórakozás tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

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

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyek, szórakozás tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

− írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak 

lényegét röviden és érthetően. 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Lesen, Sport, Computerspiele, 

Medien, Apps 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje 
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Javasolt tevékenységek: 

− kutatómunka 

• egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, 

együttesek stb.) 

• külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

• hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

• kiállítások, érdekes múzeumok 

− egyéni projekt és bemutató:  

• a célnyelvi országok rövid bemutatása   

• saját szórakozási szokások  

• szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

• Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

• Mi szórakoztat minket?  

• kedvenc kulturális élményem  

− projektmunka csoportban:  

• rövid útikönyv készítése 

• hazánk múltja 

− vitakészség fejlesztése 

• vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

• ’mozik’ – kellenek még? 

• az olvasás szerepe a 21. században 

• Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

− íráskészség fejlesztése:  

• brossúrák, adalapok kitöltése 

• plakátok, szórólapok hirdetések készítése- (étterem, mozi, színház, 

nevezetesség) 

• film/könyvajánló, brossúra készítése 

• német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

• emailezés németül  

− szerepjátékok – csapatversenyben 

• gyors étteremben  

• utazási irodában 

• utcán: útbaigazítás kérése és adása 

• Budapest, Berlin, stb. – helyi látványosságok bemutatása idegenvezetőként 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

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

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

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek  

− egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

− egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

− kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 
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− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat:  

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

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

végére: 

− beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek 

megfelelően fejleszti nyelvtudását; 

− tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

− megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

− nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

− céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és 

lezár;  

− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

− félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát; a 

kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

− a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

− nem értés esetén képes a tartalom tisztázására. 

− törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és intonáció 

megközelítésére; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 



48 

 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

témakörökhöz kapcsolódó témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;  

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

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

− céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmak ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und Dialekte, autonomes 

Lernen 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

Javasolt tevékenységek: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére 

− betűzésverseny 

• Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

− internetes kutatás és beszámoló  

• új szavak jelentése, eredetée, szinonímái 

• a magyar és a német nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok  

• a dialektusok 

• kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

− olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

− osztálykönyvtár: könnyített olvasmányokból táblázat készítése (a falon): ki, melyik 

könyvet olvasta az év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb 

könyvet? 

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

− íráskészség fejesztése 

• cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztályhírlaphoz (pl. WIR) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

• német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

német nyelven 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven 
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• írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan 

összefűzve 

• a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

• keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− kedvenc videóm 

− csoportos projekt:  

− társasjáték készítése: pl. ’Use the expression’ (minden kockán egy szófordulat, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)  

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában. 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

− Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und 

Kultur, Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale 

Sprache, Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása. 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka – egyéni vagy csoportos: 

• Németország és Magyarország összehasonlítása - hagyományos és digitális 

kutatómunka, majd órai kiselőadások az alábbi témakörök mentén: 

• a németl és magyar iskolák jellemzői, napirend 

• tipikus német ház, lakás – miért más itthon? 

• mindennapi szokások Németországban és Magyarországon – van-e különbség? 

• családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

• ünnepek a családban (születésnap, Karácsony, Húsvét stb.)  

• viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

• állattartási szokások, kedvenc állatok  
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• német és magyar nyaralási szokások 

• német időjárás – magyar időjárás 

• Németország/Magyarország tájegységei, országrészei 

• német/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

• híres helyek a két országban  

− csoportos feladat 

• Ki tud többet Németországról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról  

− egyéni kutatás és projektmunka: 

• a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

• Melyek a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

•  a karácsony ünneplése hazánkban és a célnyelvi országokban 

• a magyar és a német történelem egy-egy kiemelkedő eseménye 

• a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban? 

− internetes kutatómunka  

• a karácsonyfa eredete és elterjedése 

• a német himnusz eredete és változásai 

− játék 

• leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás? 

• kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— vitafórum 

• mi okozhat kulturális meglepetéseket a DACHL országokban? 

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag) 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú 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; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel. 

− ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

Javasolt tevékenységek: 

− projekt munka (egyéni) 

• szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
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• egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

• (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

• egy magyar tudós/író/költő életének ismertetése  

• Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

• Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

— egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése  

— játék/szerepjáték 

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

leghosszabb lista? 

• történelmi események modellezése szerepjátékkal 

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

történelem, biológia, művészeti tantárgyak)  

— vitafórum 

• Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

• Kell-e a mindennapos testnevelés? 

• Fontos-e a zene és a tánc? 

• Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

• Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban. 

− megérti és tájékozódásra használja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek 

— ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV 

híradó) 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

• a szalagcímek nyelvezete 

• az újságcikkek stilusa szerkezete 

• különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  



52 

 

— szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő 

témákban  

— videók megtekintése  

• német nyelvű hírműsorok  

• aktuális eseményekről szóló tudósítások 

• riportok 

— internetes kutatómunka 

• egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

• szókincsfejlesztés a média világához 

— Szerepjáték 

• ’lenémított’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

• interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

• interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

• talkshow aktuális témában 

— projektmunka:  

• iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

• egy saját kulturális élmény bemutatása 

• újság készítése, rövid cikkek írása célnyelven 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést 

követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

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

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tudomány és technika tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

− véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten, Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 
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− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium und in der Arbeit,  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

Gefahren des Internets, soziale Netzwerke,  

− Információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

• a közlekedést 

• a házimunkát  

• az oktatást 

• a kommunikációt? 

— projektmunka (egyénileg) 

• „Én és a telefonom”  

• Milyen lenne a világ a világháló nélkül?  

— internetes kutatómunka és prezentáció 

• a világ legfontosabb találmányai 

• a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

• a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

• Kik írták az első emaileket? 

— vitafórum  

• az internet jövője 

• Mire jó a virtuális valóság?  

• Haladás-e minden változás? 

• a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggő, papíralapú 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; 

− szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

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

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

− használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

− használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Német nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása német nyelven. 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott témából,  

— scrapbook, poszter készítése,  

— prezentáció készítés 

— projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

• hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

• kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

— német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

• a filmek közös megtekintése, megbeszélése 

• a német nyelvű osztályprogramok lebonyolítása, értékelése 

— projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók, stb) 

— osztálykönyvtár: a kiolvasott könnyített olvasmányokból, és ajánlásuk a többi 

tanulónak 

— versenyek szervezése osztály és iskolai szinten  
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9-10. ÉVFOLYAM 

A 9. évfolyamra B1 szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és célja az, hogy nyelvtudását tovább 

fejlessze. Már rendelkezik bizonyos szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását 

fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, 

valamint valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló 

fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében való használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2- szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 9-

10. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azok további fejlesztését egészítik ki. 

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 9-10. 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...) 
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− események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 9-10. 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. 
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9. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 216 óra (6 óra/hét) 

Évi órakeret felosztása 

 Új anyag feldolgozására 192 óra 

 Összefoglalás, ellenőrzés, ismétlés 24 óra 

 Összesen: 216 óra 

TÉMAKÖRÖK-ÓRASZÁM 

 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

36 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

36 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

36 

Reisen und Urlaub, Tourismus 36 

Öffentliches Leben  36 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 36 

Összesen: 216 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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; 



58 

 

− 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 

TEVÉKENYSÉGEK: 

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

összefüggő beszéd gyakorlására) 

közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

érdekes családi történetek a múltból 
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családi ünnepek 

szomszédi kapcsolatok 

szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

internetes kutatómunka és csoportos projekt 

családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

a modern kor családtípusai 

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 

ÓRASZÁM: 36 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: Tiere, 

Pflanzen 
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− 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 

TEVÉKENYSÉGEK 

— internetes kutatás  

• veszélyeztetett állatok 

• kihaló növényfajok 

• nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

• a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

• veszélyben a Földünk 

• a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

• a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

• 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 

ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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; 
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− 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 
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− 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 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

• régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

• a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

• egy osztályprogram megtervezése 

• ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

— vitafórum 

• hasznos-e az iskolai egyenruha?  

• jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

• milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

• beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

• panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú 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 
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− 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 
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TEVÉKENYSÉGEK. 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

• híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

• híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

• lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

• ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

• hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista 

készítése 

— internetes kutatás 

• érdekes, szokatlan szállások 

• különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

• ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

• ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

• szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

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

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

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  

ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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, 
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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 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

• mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

• mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

• vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

• ’mozik’ – kellenek még? 

• klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

• brossúrák, adatlapok kitöltése 

• 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 

ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmeziés 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; 
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− 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 

TEVÉKENYSÉGEK 

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

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

• új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

• a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

• a dialektusokról 

• kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

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

• könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

• cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’felhasználva az 

aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

• német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

célnyelven 
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10. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 252 óra (7 óra/hét) 

Évi órakeret felosztása 

 Új anyag feldolgozására 231 óra 

 Összefoglalás, ellenőrzés, ismétlés 21 óra 

 Összesen: 252 óra 

 

Témakör   óraszám 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 42 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 42 

Aktuelle Themen 42 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 42 

Unterhaltung 42 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 42 

Összesen: 252 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

ÓRASZÁM: 42 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 
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• a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

• a falvak szerepe manapság a két országban 

• mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

• a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

• a német himnusz eredete és története 

— prezentáció 

• a karácsony ünneplése a világ országaiban 

• a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

• leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

• kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

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

— vitafórum 

• milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

ÓRASZÁM: 42 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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 

TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka (egyéni) 

• szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

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

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

• melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

• kell-e a mindennapos testnevelés? 
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• fontos-e a zene és a tánc? 

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

• fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 
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— játék 

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

leghosszabb lista? 

• történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM: 42 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− online videók megtekintése  

• hírműsorok  

• aktuális eseményekről szóló tudósítások 

• riportok 

− szerepjáték 

• ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

• TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

− internetes kutatómunka 

• egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

• szókincsfejlesztés a média világához 

− nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

• a szalagcímek nyelvezete 

• az újságcikkek stílusa, szerkezete 

• különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 
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TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

ÓRASZÁM: 42 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú 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 

TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

vitafórum  

az internet jövője 

mire jó a virtuális valóság?  

haladás-e minden változás? 

közösségi oldalak előnyei és hátrányai 
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TÉMAKÖR: Unterhaltung 

ÓRASZÁM: 42 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka 

• külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

• hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

• érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

• a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 
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TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

ÓRASZÁM: 42 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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 

TEVÉKENYSÉGEK: 

• projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

• prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

• kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

• német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

• projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
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A TANTÁRGY TEMATIKÁJA A 11–12. ÉVFOLYAMON 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a 

nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 

összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. 

Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül 

ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, 

hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás 

egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is 

alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, 

hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, 

valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. 

A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos 

és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan különösen fontos az 

irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget 

és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és 

azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat 

terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba 

be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a 

tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, ennek megfelelően az osztálytermi 

vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A 

gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik 

a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi 

ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új 

témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A 

már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti 

tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, 

valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. 

Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya 
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csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, 

célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is 

ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B2+ nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 11-

12. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B2+ szint 

eléréséhez. 

Nyelvi funkciók a német mint nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

− öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

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

− csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

− remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

− ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

− szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

− elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt 

phantastisch. Danke.) 

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

− elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

− 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.) 

− események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 

Schluss besichtigten wir die Burg.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, 

bitte?) 

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

− bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

− gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, 

sehr nett von Ihnen.) 

− együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

− hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

− félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

− egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

− véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

− ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, 

aber ...) 
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− szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

− emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, 

dass/ob/wie…) 

− reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

− tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, 

…) 

− segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es 

schon., Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

− beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier 

hinzufügen, …) 

− megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

− körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

− érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich 

langweilig.) 

− elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

− közömbösség (Das ist mir egal.) 

− indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

− szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

− megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau 

…, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

− beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

− elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

− mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

− beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

− segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

− engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

− feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

− magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu 

braucht man dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

− bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint második idegen nyelvre a szakasz végéig (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

− függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

− vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst 

du viel? Ich denke daran, …) 

− főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein 

Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 
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− modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der 

Kranke durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht 

mitzukommen.) 

− műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto 

reparieren.) 

− szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen 

abgeholt. Sie sind eingeladen worden.) 

− zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

− mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi 

mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit 

hat.), helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), 

időhatározói mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne 

Märchen.) és elő- és utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, 

kochte sie einen Tee.) vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem 

Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin 

ins Kino gekommen, um mir den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó 

mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

− névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 

dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

− feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 

würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék 

feltételes módban (könnte, müsste stb.) 

− kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 
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11. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 216 óra (6 óra/hét) 

Évi órakeret felosztása 

Témakörök-óraszám 

 Témakörök óraszám 

 Új anyag feldolgozására 192 óra 

 Összefoglalás, ellenőrzés, ismétlés 24 óra 

 Összesen: 216 óra 

 

Témakör óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

56 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 40 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 40 

Reisen und Urlaub, Tourismus 40 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 40 

Összesen: 216 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

ÓRASZÁM: 56 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

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

történő jellemzésével; 

− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb 

témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, 

akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 
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− előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit; 

− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

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

− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

− a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik 

az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

− a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében 

tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő 

módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket 

ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, 

medizinisches Fachpersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Persönliche Dienstleistungen 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile 

des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Feste, Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, 

Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, 

Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige 

Krankheiten und Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, 
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positive und negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, 

persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban 

Tevékenységek: 

csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

közeli és távoli rokonok 

kedvenc rokonaim - miért? 

névadási szokások a családon belül  

érdekes családi történetek a múltból 

jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, ill. egy híres ember élete 

internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

különbségek, hasonlóságok 

a mai kor családtípusai 

szerepek a családon belül 

a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban 

szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

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 

ÓRASZÁM: 40 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

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

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

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

eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő 

ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Tiere, Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Natur, Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

Tevékenységek: 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

• a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 
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— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  

• veszélyeztetett állatok 

• eltűnő növények 

• nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

• a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

• veszélyben a Földünk 

• a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

• a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

• mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

• hasznosak-e az állatkertek? 

• jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit;  

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

tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 
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− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre 

jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

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: 

Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten 

des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in 

Ungarn und in den DACHL-Ländern 

− 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 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a 

nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

Tevékenységek: 

— szerepjátékok: 

• konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

• különböző foglalkozások bemutatása 

• ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

• régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

• a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

• egy osztályprogram megtervezése 

• ’Az ideális iskola’ jellemzői 

• kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

• érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

• hasznos-e az iskolai egyenruha?  

• jó dolog-e a bentlakásos iskola? 
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• milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

• beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

• e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  
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TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

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

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést 

követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, 

Touristenattraktionen öffentliche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im 

Ausland 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim 

Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, 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 Stadtführung 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einzelreise und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des 

Tourismus auf Menschen und Wirtschaft 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 
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Tevékenységek: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

• híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

• híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

• lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

• ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

• felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

• érdekes, szokatlan szállások 

• különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

• ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

• ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

• szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

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

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

— vitafórum 

• egyéni vagy társasutazás? 

• üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül 

is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb 

témákban; 

− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak 

lényegét röviden és érthetően; 
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− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket 

ír; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst 

und kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, 

Computerspiele, Medien, Apps 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, 

filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban 

Tevékenységek: 

— vitakészség fejlesztése:  

• vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

• az olvasás szerepe a 21. században 

• ’mozik’ – kellenek még? 

• Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

• brossúrák, adatlapok kitöltése,  

• film/könyvajánló brossúra készítése 

• plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

• szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

• a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

• külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
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• hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

• kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

• mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

• mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 
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12. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 192 óra (6 óra/hét) 

Évi órakeret felosztása 

 Új anyag feldolgozására 192 óra 

 Összefoglalás, ellenőrzés, ismétlés 18 óra 

 Összesen: 174 óra 

 

Témakör óraszám 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 32 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 32 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 32 

Aktuelle Themen 32 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 32 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 32 

Összesen: 192 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

ÓRASZÁM:32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat;  

− nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

− céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

− félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

− a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 
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− a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

− nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével 

céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

− 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; 

− használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

− hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

− megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad 

vagy nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

− a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi 

– szöveg tartalmát; 

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

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

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az 

ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes 

Lernen,  

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 
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Tevékenységek 

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

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

• új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

• a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

• a dialektusokról 

• kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

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

— íráskészség fejesztése 

• cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

• német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a 

célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale 

Sprache, Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Tevékenységek: 

— projektmunka 

• a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

• Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

• a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 
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— internetes kutatómunka 

• a karácsonyfa eredete és elterjedése 

• a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

• a karácsony ünneplése a világ országaiban 

• a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 

• leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

• kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

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

— vitafórum 

• milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

 ÓRASZÁM:32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú 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; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Tevékenységek: 

— projektmunka (egyéni) 

• szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

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

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

• melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

• kell-e a mindennapos testnevelés? 

• fontos-e a zene és a tánc? 

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

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

— játék 
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• szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

• egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 
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TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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; 

− megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi 

aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Tevékenységek: 

— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

• hírműsorok  

• aktuális eseményekről szóló tudósítások 

• riportok 

— szerepjáték 

• ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

• TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

• egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

• szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

• a szalagcímek nyelvezete 

• az újságcikkek stílusa, szerkezete 

• különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

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

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 
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− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést 

követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő 

ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 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 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

Tevékenységek: 

kiselőadás: Én és az okostelefonom 

csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

vitafórum  
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az internet jövője 

mire jó a virtuális valóság?  

haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggő, papíralapú 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; 

− szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid 

olvasott vagy hallott szövegeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása német nyelven 

Tevékenységek: 

− projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

• prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

• kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

• német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

− projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
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ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS 

 Az adott lecke anyagára épülő szóbeli és írásbeli feleletekre adott érdemjegyekkel 

értékeljük a tanulók tudását, előrehaladását. Az írásbeli felelet lehet szódolgozat, szövegértés 

és fordítás, nyelvtani vagy lexikai feladat is. 

 A témazáró dolgozatok száma megegyezik a heti óraszámmal vagy annál több lehet. A 

témazáró dolgozat jegye két feleletjeggyel egyenértékű. A tanulók tudását a témazáró 

dolgozatok jegyén kívül havonta legalább egy jeggyel értékeljük. 

TÉMAZÁRÓK ÉRTÉKELÉSE: 

 85-100% 5 (jeles) 

 70-84% 4 (jó) 

 56-69% 3 (közepes) 

 40-55% 2 (elégséges) 

 0-39% 1 (elégtelen) 

TANANYAG-VÁLASZTÁS:  

A helyi tantervhez választott tananyagok kiválasztási szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT 2020 témaelőírásaival, valamint a hatályos 

kerettantervek követelményeivel 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

5. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére 

is 

6. tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot 

7. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, 

feladatokat 

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 
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Élő idegen nyelv – Angol nyelv – 2. idegen nyelv 

Angol nyelv tantárgy kerettanterve, kezdő szint 

9.ny – 12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló 

nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai 

életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig 

digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második 

idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a 

kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és 

szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott 

változatait.  

A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú, 

felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos 

szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű 

színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív, 

önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. 

A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv 

tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos 

szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre 

inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a 

továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen 
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nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit 

és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. 

Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes 

felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A 

feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek 

közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti 

más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet 

eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely 

épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok 

kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak 

tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, 
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mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít 

az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák 

alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy 

a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót 

a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén 

a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak 

fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be 

a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 

élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása 

során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további 

alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, valamint 

az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a 

kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú 

tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott 

kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási 

sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak 

köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen 

és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen idegen 

nyelven.  

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

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

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

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

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

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

nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

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

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

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

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

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

azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, 

hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat 

fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi 

eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 
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ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni. 

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

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

megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében 

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

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján kell 

beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére legalább a KER szerinti B1+ 

nyelvi szint a kimeneti elvárás.  

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

és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész 

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

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

kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, 

közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

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

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

tevékenységekben; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

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

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 
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− 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. 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A második élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves nevelési-

oktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi. Ezután 

az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési 

feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz 

javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve 

nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az 

ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: 

fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot 

(pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), 

illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák 

csak gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával nem kötelező érvényűek. 

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.ny évfolyamon még a tantárgyközi témakör 

részeként jelenik meg, de a 9-12. 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.ny évfolyamra, valamint a 

9-12. 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. 
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Élő idegen nyelv – Angol nyelv – 2. idegen nyelv 

Angol nyelv tantárgy kerettanterve, haladó szint 

9.ny – 12. évfolyam 

Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak, 

és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek 

megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan. 

9.ny évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális 

kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre 

hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás 

az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének 

igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, 

az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a 

továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a 

nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre 

inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben 

használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a 

többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, 

megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább 

önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények 

figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi 

tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. 
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Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ / A2 szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 

megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 9.ny 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, …) 
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− 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.ny 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.) 
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− 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 9.ny évfolyamon az angol mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 42 

Environment and nature 21 

Classroom activities 31 

Holidays, travelling, tourism 11 

Public matters 11 

English and language learning 31 

Intercultural topics 21 

Cross-curricular topics and activities 16 

Current topics 10 

Entertainment 11 

Gaining and sharing knowledge 11 

Összes óraszám: 216 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 42 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. 
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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: 21 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; 
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− 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? 

− az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon 

− játék  

o állat barkochba 

o kvíz/keresztrejtvény  

TÉMAKÖR: Classroom activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 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; 
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− 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? 
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o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 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  
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TÉMAKÖR: Public matters 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 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? 
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TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 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 
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TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 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: 

Projectmunka – 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: 16 óra 

Tanulási eredmények  

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

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

kooperatív munkaformákban; 

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

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 
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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 project:  

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

biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 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: 11 óra 
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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: 11 óra 

Tanulási eredmények  

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

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

kooperatív munkaformákban; 

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

csatornákon, tanórán kívül is; 

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

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

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

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

prezentáció 
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Élő idegen nyelv – Angol nyelv – 2. idegen nyelv 

Angol nyelv tantárgy kerettanterve, haladó szint 

9.ny – 12. évfolyam 

Célok és feladatok 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat 

melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, 

másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes 

nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is 

ki tudja fejezni. 

A 9.ny - 12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. 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 fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási 

szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv 

felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész 

életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák 

egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az 

önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 
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gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen 

nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit 

és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. 

Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes 

felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A 

feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó 

készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. 

Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti 

más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik 

a munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 
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információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, 

hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a 

tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló 

nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak 

fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a 

körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő 

célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai 

nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában 

a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok 

stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása 

és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint 

a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A 

nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és 

igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához 

segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már 

képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint 

interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, 

valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más 

kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi 

országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, 

melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló 

a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven 

közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is 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 tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is 

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

feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú 

fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen 

és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és 

társai haladását értékelni. 

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

alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy 
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segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából 

meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia 

tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé 

kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja 

használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 

nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 

ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. 

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is 

integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk 

alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2+ / C1-- nyelvi 

szint a kimeneti cél, ezen belül azoknak a tanulóknak, akik nem az angol nyelvvel szándékoznak 

továbbtanulni, a 10. évfolyam végére lehetőségük van legalább a középszintű idegen nyelvi 

érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. Számukra a 11-12. évfolyamon lehetőség van 

egy harmadik idegen nyelv elsajátítására. A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló 

témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos 

vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész 

életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak 

mélyítésére.  

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9.ny -12. 

évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban 

jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre 

hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a 

tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy 

témakörként kezelt személyes és környezeti témák gimnáziumban már önálló egységként 

jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a 

tudomány és technika és a kommunikáció, az ember és társadalom, a munka világa és a 

gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő és a 

művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9.ny -9. évfolyamon az iskola és a tanulás 

témáit, 10. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire, 11-12. évfolyamon az 

emelt szintű érettségire való felkészítést és a C1 nyelvi szinthez való közelítést állítja fókuszba. 

Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi 

funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9. ny évfolyamra, valamint a 9-12. 

évfolyamokra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi 
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funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben 

megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak 

témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok, 

illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol 

tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi 

struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen 

jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: 

fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. 

csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve 

szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak 

gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával – nem kötelező érvényűek. 
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Élő idegen nyelv – Angol nyelv – 2. idegen nyelv 

Kerettanterv az angol nyelv tantárgy számára 

9.ny évfolyam 

Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak, 

és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek 

megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.  

9.ny évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési 

célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás 

átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a 

nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, 

hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás 

egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza 

nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az 

elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint 

boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. 

A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos 

és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító 

tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön 

kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan 

idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon 

kívül is szívesen foglalkozik. A 9.ny évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és 

technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, 
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összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és 

társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi 

témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig 

hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és 

nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a 

tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, 

szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az 

általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1-- nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9.ny 

évfolyamra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, 

de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1--  szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók az angol, mint második idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me 

introduce Mr Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand 

me? Is it clear? Sorry, what does that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look 

forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why 

don’t we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is 

that the weather is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the 

washing-up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 
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— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, 

please. I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a 

doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if 

I open the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where 

he is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, 

that’s why.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? 

It works with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I 

can ’t remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

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

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; 

Present Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t 

finished it yet.) Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have 

you been waiting for a long time?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past 

Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past 

Continuous (I was listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her 

before.); 

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

It’s going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future 

Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I 

join you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke 

here.); ’can’, ’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the 

exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. 

She might like you); ’should have /might have’ (She should have done it sooner. He 

might have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. 

My mum would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had 

money.) 

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

Tell him to stop it.) 
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— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be 

repaired tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható 

főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, 

’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— 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 (more intelligent, She is the most intelligent of 

all.); leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the 

left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, 

outdoors, upstairs, downstairs, abroad) 

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

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

eight.  It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not 

finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were 

you in Spain? For one month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, 

then, the day before yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

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

or, but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At 

the age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 9.ny évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 40 

Environment and nature 20 

School and education 12 

Holidays, travelling, tourism 15 

Public matters, entertainment 20 

English and language learning 20 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 15 

Current topics 19 

Science and technology, Communication 15 

Gaining and sharing knowledge 30 

Összes óraszám: 216 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

Tanulási eredmények 

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

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

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

történő rövid jellemzésével; 

− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

− érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

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

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

− előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

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

− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 
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− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

− a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, friends, famous people 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

immediate and wider environment, places to spend freetime 

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

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

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

school and family celebrations  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing 

chores 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended 

family, social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional 

treatments, positive-negative characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

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

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

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

children’ 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— 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:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— 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: 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

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

támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

plants  

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

home, city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

— Internetes kutatás: 

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 

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: 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

− értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

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

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

tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 
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− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

educational institutions, parts of school buildings  

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

for studying in and outside school 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language 

learning/use of language 

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

− 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, different ways of learning  

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

fejlesztő tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban 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 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 
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o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— 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: 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

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 both in Hungary and around the 

world  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, 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, city tour 
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− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-

organized and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and 

economy 

− 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 felkészülés 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.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

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

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

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 
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− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city 

life/country life  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

services, giving directions, giving information, presenting sights 

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

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, 

media, computer games 

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

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

— Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  
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o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

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

megbeszélése 

— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

− beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat; 

− nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

− céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

− félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

− a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

− a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

− nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

− 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; 

− használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

− hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

− megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 
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− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

− a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

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

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning strategies, languages, autonomous learning 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb 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, szinonímáiról 

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  

— Íráskészség fejesztése 

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

Herald’) felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

angolul 
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TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the 

different countries 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

Javasolt tevékenységek 

— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe 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 és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— 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 kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 
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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: 

− papíralapú 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; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

Javasolt tevékenységek 

— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

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

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk 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: 19 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; 

− megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek 

— videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése 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 stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 
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− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

used by everyday people household gadgets, 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 

− Egyszerű interakció 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? 

o A világ internet nélkül? 

— 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 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Tanulási eredmények 

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

− összefüggő, papíralapú 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; 

− szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 
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− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

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 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, 

versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
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Digitális kultúra 

Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 

Alapelvek, célok 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz 

jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik 

rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. A középiskolai oktatás a magabiztos 

készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

lehetőségeinek bővítésére helyezi a hangsúly. 

A tantárgy tanításának célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az 

informatika iránt, megismertetni eszközeit és módszereit. Az informatika órák problémákat 

megoldani, alkotni tanítanak, praktikus alkalmazói tudást, készségeket és képességeket 

kívánnak kialakítani, korszerű informatikai eszközök alkalmazásával felkészítenek a munkára, 

a mindennapi életre, és valamennyi tantárgy tanulását segítik. 

Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás fejlesztési célja, hogy 

a tanulókat alkalmassá tegye a tanulásukat támogató programok keresésére, kiválasztására, 

valamint kezelésére. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, természettudományi, 

nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt 

munkaformákat alkalmaznak. 

Az informatika órákon lehetőségünk van együttműködésre nevelésre, a csoportmunkára: egy-

egy projekt megvalósítása megköveteli a feladatok részekre osztását, a másokkal való 

kapcsolattartást, tervszerű, összehangolt munkát. Az informatikai ismeretek rendszeres 

alkalmazása megvalósulhat az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó 

feladatok megoldásakor (pl. házi dolgozat, előadás, faliújság, iskolaújság, tantárgyi 

feladatmegoldás).  

A könyvtárhasználati ismeretek a tanulók tantárgyi képzéséhez, a mindennapi problémák 

megoldásához szükséges információszerzéshez és feldolgozáshoz nyújtanak segítséget. A 

megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak 

képessé ismereteik önálló fenntartására és továbbfejlesztésére. 

Az informatika tanításában fontos szerep jut annak megmutatásának, hogy a tanulók hogyan 

használhatják fel az informatikai eszközöket – hardver és szoftver oldalról egyaránt – az egyéb 
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tárgyak minél alaposabb elsajátításában, illetve minél magasabb minőségű feldolgozásában, 

ezáltal megvalósítva a tantárgyak széleskörű integrációját. 

A tanulók a szükséges információkat már önállóan fogalmazzák meg, önállóan keresik meg és 

használják. Képesek az információ hitelességének értékelésére. Az elkészült anyagaikat 

önállóan publikálják, megosztják az interneten (szöveges állományokat, képeket, multimédiás 

anyagokat). Ebben a korban előtérbe kerül az igényesen elkészített prezentációkészítés 

ismerete. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók a korosztálynak és a szakmai 

tanulmányaiknak megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, 

felkészülnek a veszélyek elhárítására, megismerik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt 

szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. 

Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, bővítik 

a kulturális együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják azokat. 

Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes 

megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök fejlettségének, elterjedtségének 

társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és ezek összefüggéseit. 

Cél, hogy a képzés során a diákok elsajátítsák a számítástechnikai eszközök biztonságos 

felhasználását, s a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásával az információszerzési, -

feldolgozási és átadási technikákkal ötvözve képessé váljanak akár több tantárgy témaköreit 

felölelő probléma megoldását nyújtó projektek kidolgozására önállóan is. 

A tantárgy célja, hogy az informatika területén megszerzett ismereteket természettudományok 

területén szerzett korábbi, illetve az év folyamán elsajátított tudást összekapcsolva projekteket 

készítsenek el. 

A projekt elkészítésének céljai: 

Tanulói készségek fejlesztése az alábbi területeken:  

- alkotói képzelet, kreativitás, vizuális kommunikáció fejlesztése, 

- önálló, alkotó munkára való készség, együttműködési készség, helyes önértékelés, 

- mások munkájának reális értékelése, megbecsülése, 
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- környezettudatosság fejlesztése - lényegkiemelés.  

- új ismeretek szerzése és rendszerezése  

- megfelelő számítástechnikai eszközök és programok ismerete  

- források kritikai szemlélete, önellenőrzés, 

- fogadják el az egymás közti különbségeket és úgy osszák meg a feladatokat, hogy mindenki 

jól érezze magát a projekt során.  

A tanulói kompetenciák fejlesztése az alábbi területeken: 

- esztétikai érzék fejlődése a különböző produktumok előállításakor, 

- a kreativitás, az alkotókedv fejlődése, - alkalmazható szaktárgyi ismeretek bővülése, 

tantárgyak közötti koncentráció,  

- a világ komplex voltának tudatosulása,  

- digitális eszközök használata, fogékonyság a világháló biztonságos és felelős használata 

iránt (digitális kompetencia) 

- kommunikációs kompetencia fejlődése, 

- reális énkép kialakítása, 

- tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás,  

- felelősségvállalás saját maga és társai iránt,  

- a problémamegoldással kapcsolatos tudásrendszer fejlődése. 

Tantárgyi órakeretek: 

Tantárgyi modul Heti óraszám Éves óraszám 

Informatikai ismeretek 1 36 

Digitális kultúra alkalmazása a biológiában 0,5 18 

Digitális kultúra alkalmazása a fizikában 0,5 18 

Digitális kultúra alkalmazása a földrajzban 0,5 18 

Digitális kultúra alkalmazása a kémiában 0,5 18 

Összesen 3 108 
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Digitális kultúra – informatikai ismeretek 

Az informatikai eszközök közül a számítógéppel való kommunikáció során fontos egy 

operációs rendszer rutinszerű használata. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan 

használják a legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. 

Napjainkban egyre fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg 

információk digitalizálása. A digitalizált állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért 

szükséges a tömörítési módok és eljárások ismerete is.  

Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a szövegszerkesztő programot, 

tudnak szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 

elkészíteni. A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek gyűjtésére, 

feldolgozására kerül sor képszerkesztő program segítségével. Ismerik a táblázatkezelés alapjait, 

a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudnak különböző dokumentumokból 

származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a webes publikáció jellemző 

elemeit. 

Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általános iskola 

utolsó évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók az egyszerű 

keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az 

információszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet 

az információk hitelességével szemben. A szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl 

a saját anyagaik publikálására is sor kerül. 

A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb internetes és 

mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre tudatosabban 

választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az adatvédelem 

alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő eszközökkel képesek 

védekezni ezek ellen. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az 

információkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és 

etikai vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások 

hitelességének értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök 

használatakor törekednek a helyes módszerek kialakítására, megismerik a kulturált együttélésre 

vonatkozó szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen 

hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait.  
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A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött 

szerepének, céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet.  

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó támogatásban, 

értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék 

készítése és a hivatkozások. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

Alkalmazói ismeretek - Írott dokumentumok elektronikus létrehozása 12 

Alkalmazói ismeretek - Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 8 

Infokommunikáció - Információkeresés, információközlési rendszerek 5 

Az információs társadalom - Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 6 

Az információs társadalom - Az e-szolgáltatások szerepe és használata 5 

Összes óraszám: 36 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek Órakeret 12 óra 

 2.1. Írott dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

A dokumentumtípusok ismerete. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek 

készítése. 

Előadások, bemutatók készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum 

célszerű kiválasztása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, tartalomjegyzék. 

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

(például: szakmai önéletrajz, kérvény) készítése. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: projektmunka 

elkészítése; kísérlet vagy 

vizsgálat jegyzőkönyvének 

elkészítése. 
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Gyűjtött információ- és 

képanyagból írásos 

összefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

 

Szövegalkotás a társadalmi 

(közösségi) élet különböző 

területein a papíralapú és az 

elektronikus műfajokban (pl. 

levél, önéletrajz, kérvény, 

pályázat, motivációs levél, 

blog, web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Szövegalkotás; vázlat 

készítése, használata. 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: vizsgálatok 

eredményének prezentálása; 

projektmunka bemutatása. 

Multimédiás dokumentumok készítése, bemutatók készítése. 

Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, 

retusálás, fények és színek módosítása, transzformálás, 

konvertálás). 

Saját munkák, gyűjtések 

felhasználása az elektronikus 

hangalakítás során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, multimédia. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek Órakeret 8 óra 

 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

A kamatos kamat számítása, 

befektetésekkel, hitelekkel 

kapcsolatos számítások. 

Függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. 

Számok, műveletek, egyéb 

matematikai szimbólumok 

(pl. képek, szakaszos ábrák, 

diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott mondatok) 

alapján az általuk leírt 

valóságos helyzetek, 

történések, összefüggések 

elképzelése. 
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Biológia-egészségtan; kémia; 

fizika: a természeti és 

technikai rendszerek 

állapotának leírására szolgáló 

szempontok és módszerek 

használata. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 

 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező 

 

Tematikai egység 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

5 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

Előzetes tudás 
Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; 

fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok 

készítése. 

A számítógéppel 

segített tanulás 

módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a 

kommunikáció 

segítésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Egy esemény 

információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 
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igazságtartalom 

keresése, a manipulált 

információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és 

elektronikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 

publikálása az interneten. 

Manipulálás, kétirányú 

információáramlás, 

adatfeltöltés. 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom Órakeret 6 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott 

eljárások. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség 

megőrzési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Részvétel a társadalmi 

felelősségvállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási 

szabályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

A célnak megfelelő 

információforrások, eszközök, 

módszerek kiválasztása.  

 

A források megjelölése, az 

idézés formai és etikai 

szabályai, jegyzetek készítése, 

netikett. A forráskritika 

technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, 

kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának 

megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a 

személyiségre és az egészségre vonatkozóan. 

A fenntarthatóság értékének és 

érdekének elfogadása, tudatos 

és cselekvő részvétel az emberi 

környezet állapotának 

megőrzésében, javításában. 

 

Fizika; biológia-egészségtan; 

kémia: a számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 
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alkalmazása a mérés, 

információkeresés, bemutatók 

és a kommunikáció segítésére.  

Információs- és 

kommunikációs rendszerek 

felépítése, jelentőségük. 

 

Az információs 

kommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus 

hibák és veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom Órakeret 5 óra 

 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági 

vonatkozásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, 

értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek 

felismerése. 

A mindennapi 

tevékenységekben és a 

fogyasztói szokásokban 

megnyilvánuló egészség- és 

környezettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a 

médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése 

és azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

A környezetre és az emberi 

egészségre gyakorolt hatások. 

Tudatos vásárlás, fogyasztói 

szokások. 

 

A manipulációs szándék, a 

hibás következtetések és a 

megalapozatlan ítéletek 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 
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Természettudományos projekt 

I. Az életet adó víz 

Digitális kultúra alkalmazása a biológiában: 

az óra 

sorszáma 
az óra témája 

1. Bevezetés (a következő órák feladatainak ismertetése, ismerkedés az 

informatikai környezettel, a következő óra témájának és az azzal kapcsolatos 

házi feladat ismertetése) 

2. Vízi egysejtűek 

3. Vízi növények 

4. Vízi gerinctelenek 

5. Vízi gerincesek 

6. A víz a növényi szervezetben 

7. A víz az állati szervezetben 

8. A víz körforgása a bioszférában 

9. A szerzett ismeretek, linkek rendszerezése, egy produktum elkészítése 

Digitális kultúra alkalmazása a fizikában: 

az óra 

sorszáma 
az óra témája 

1.-2. Az anyagok általában melegítés hatására tágulnak. A víz ezzel szemben 0°C 

és 4°C között fordítva viselkedik. Ennek köszönhető, hogy a tavaly mélye 

nem fagy be, életben maradhatnak a vízi állatok télen 

3.-4. Felületi feszültség: ha óvatosan ejtünk rá víz felületére egy pengét, régi 10-

20 fillérest, stb., akkor nem süllyed el, hanem fennmarad a víz felszínén, és 

közelebbről megvizsgálva látható, hogy a tárgyak szélénél a víz felülete 

görbül. Ennek a jelenségnek köszönhető, hogy az apró állatok, pl. a 

molnárka járni tud a víz felületén.  

5.-6. A víz anyagszerkezete, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás 

magyarázata 

7. Felhajtóerő a folyadékokban. Testek úszása, merülése, lebegése. Hajók, 

tengeralattjárók. 

8.-9. Kohézió, adhézió, nedvesítő és nem nedvesítő folyadékok, kapillaritás. A 

kapilláris jelenség alapján képződik a könny az egészséges szemnél. 

Papírtörülközők, szivacsok szintén a kapilláris hatás alapján szívják fel a 

nedvességet. A talaj összefüggő zegzugos hézagai, kapillárisok. A 
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természetben a talajvíz fölött kezdődik a kapilláris víz, amely a növények 

vízellátásában fontos szerepet játszik. 
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Digitális kultúra alkalmazása a földrajzban: 

az óra 

sorszáma 
az óra témája 

1.-2. A tengerek és óceánok 

3. A felszín alatti vizek 

4. A tavak 

5.-6. A folyó vizek 

7. 8. A vizek (tenger, folyó, csapadék) felszínalakító tevékenysége  

9. A vizek hasznosítása, vízgazdálkodás 

Digitális kultúra alkalmazása a kémiában: 

az óra 

sorszáma 
az óra témája 

1. Víz, mint oldószer: molekulaszerkezet, polaritás, oldhatóság feltételei 

2.-3. Víz, mint reakciópartner: redoxi-reakciók, sav-bázis reakciók, kondenzáció, 

hidrolízis 

4.-5. vizes oldatok kémhatása, pH 

6.-7. természetes vizek, vízkeménység, vízlágyítás 

8.-9. vízszennyezés és vízminőség vizsgálata 

 

II. Globális problémák Földünkön, különös tekintettel a klímakérdés 

Digitális kultúra alkalmazása a biológiában: 

az óra 

sorszáma 
az óra témája 

1.-2. földrajzi övezetek természetes növényzete és állatvilága 

3.-4. növények és állatok alkalmazkodó képessége 

5.-6. természetvédelem 

7.-8. klíma változás következménye a természetben 

9. szennyezés következményei a természetben 

Digitális kultúra alkalmazása a fizikában: 

az óra 

sorszáma 
az óra témája 

1.-4. a) mit tehetünk mi, átlagemberek otthon, a hétköznapok során; 
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• fűtéssel való takarékoskodás 

• zuhany a fürdés helyett 

• hőszigetelés, korszerű nyílászárók 

• energiatakarékos háztartási gépek vásárlása (hűtőgép, mosógép, 

mosogatógép, klíma) 

• megújuló energiaforrások használata (napkollektor, napelem) 

• közlekedés: autó helyett kerékpár, tömegközlekedés 

• fogyasztási szokások (egyszer használatos műanyagok) 

5.-9. b) mit tehet a tudomány: energiaforrások, az energia előállítása. 

• erőművek jellemzői és működése: szélerőmű, vízerőmű, napenergia, 

atomerőmű jellemzői, működése 

• előnyei, hátrányai 

• jövőbeni lehetőség: a fúziós erőmű. 

 

Digitális kultúra alkalmazása a földrajzban: 

az óra 

sorszáma 
az óra témája 

1.-2. Az éghajlati övezetesség és a földrajzi övezetesség 

3.-4. Az övezetesség változásai és ezek természetes illetve emberi tevékenység 

általi okai 

5.- 6. A klímaváltozás következményei 

7.-8. Környezeti katasztrófák (okok, következmények) 

9. Magyarország klímastratégiája 

Digitális kultúra alkalmazása a kémiában: 

az óra 

sorszáma 
az óra témája 

1.-2. üvegházhatás, üvegházhatású gázok 

3.-4. savas esők, SO2 ás NOx gázok szerepe 

5. ózon hatása a magas és az alacsonylégkörben, freonok 

6.-7. szmog és a kolloidok 

8. talajszennyezés 

9. hulladék, hulladékkezelés 

 



157 

 

Eredményesség: 

Mindkét félévben olyan projekt produktum elkészítése, amely az iskola tanulóinak is 

bemutatható. 

Értékelés: 

Csoportok tagjainak együttműködése folyamán alakul ki a végső eredmény. a tanulók 

értékelése a munkában való aktív részvétel illetve a csoporttal történő együttműködés adja. 
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Képességfejlesztés 

Nyelvi előkészítő program 

A képességfejlesztés helyi tanterv alapjai  

A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 

kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet mellékletei alapján közzétett kerettanterv szerint szerkesztettük a képességfejlesztés 

helyi tantervünket. Az évi órakeret felosztását alább, egy táblázatban írtuk le. 

A tanulási módszerek és a kommunikálás megfelelő formáinak tanítása mindig is az iskola 

alapvető feladatai közé tartozott. A XX. század második felétől a tudomány rohamos, szinte 

robbanásszerű fejlődése nehéz feladat elé állította az iskolákat: a világról való tudás átadása és 

az oktatás tömegesedése az ismeretközpontúság felé mozdította a tantervkészítőket – az 

alapképességek biztos birtoklása, a tanulási módszerek magától értetődő megtanítása, a 

kommunikációs kultúra gondozása háttérbe szorult. Nem látszik remény arra, hogy ez a helyzet 

a közeljövőben megváltozzon, ezért külön órakeretet szükséges teremteni arra, hogy a 

tanulással és a kommunikálással kapcsolatos alapképességeket az életkornak megfelelő 

eszköztudás szintjére fejlesszük. 

A képességfejlesztés tantárgy oktatásának céljai  

A képességfejlesztés tanterv a következő célokat fogalmazza meg:  

— a tárgy célja, hogy hozzájáruljon a tanulók önismeretének fejlesztéséhez, az egyénre 

szabott, eredményes tanulás módszereinek, eljárásainak, az önművelés igényének 

kialakításához, 

— a tanulók a tanuláshoz való hozzáállásának, viszonyának formálásával, a tanulás 

örömének bemutatása,  

— a tanulók megértsék, hogy a tanulás születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, 

valamint a tanulás alatt az ismeretek elsajátítását, a tudás megszerzését értjük,  

— a különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló kommunikációs 

képességeinek a kialakításához,  

— segítsen abban, hogy a tanulók felismerjék a tanulás személyiségformáló hatását, a 

rendszeresség, az alaposság, az önállóság az akaraterő, a szorgalom fejlesztésének 

lehetőségét,  

— segítse elő a hiányzó készségek pótlását, az esetleges korábbi élmények sikeres 

feldolgozását,  

— tudatosodjon a tanulókban és ismerjék meg tanulási szokásaikat, képességeiket, és azok 

ismeretében alakítsák ki új tanulási szokásaikat, melyekkel képességeik is fejlődhetnek, 

— tanulják meg, gyakorolják és fejlesszék tovább tanulási technikájukat, legyenek képesek 

különböző tanulásszervezési formákban társaikkal együttműködni, 

— az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük 

tanítványainkat a 21. században elvárható tudástartalom megszerzésére, a tengernyi 

információhalmazban történő eligazodásra, a lényeg, a fontos, a szükséges 
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ismeretanyag kiválasztására, az új helyzetekhez, elvárásokhoz történő igazodásra, az 

információforrások megismerésére, kezelésére, használatára.  

— a tantárgy tanulásának célja az önálló, hatékony, gondolkodáson alapuló tanulási 

folyamatra nevelés, a későbbi munkaerőpiacon történő megfeleléshez szükséges 

kompetenciák kialakítása, 

— tegyük képessé tanítványainkat a kitartó tanulási munka megvalósítására, egyéni 

lehetőségeik, szükségleteik, erősségek, gyengeségek figyelembe vételével, de azok 

maximális kihasználásával, fejlesztésével,  

— képesek legyenek mind az egyéni, mind a különböző társas munkaformák során tör- 

ténő együttműködési készség kialakítására, kooperációra, kreativitásra. 

 

A képességfejlesztés tantárgy oktatásának módszerei  

A tanulás megtanítása elsősorban az iskola kötelessége és felelőssége, mely sokrétű és összetett 

feladatot jelent a pedagógusok számára. A legfontosabb tennivalók közé tartozik a tanulási 

folyamat során a tanulói motiváció kialakítása és fenntartása a tudás megszerzése céljából. A 

tanulás hatékonyságának szempontjából meghatározó fontosságú a tanulói érdeklődés 

felkeltése és megtartása egy-egy tantárgy tanulása-tanítása során. Olyan tanulási technikák, 

módszerek megismerése és alkalmazása, amelyek egyaránt alkalmasak a formális és az 

informális ismeretszerzés megvalósítására.  

A tanulás tanítása tantárgyközi, hiszen a megtanult, elsajátított, begyakorolt módszerek, 

stratégiák, az egyéni tanulási szokásokhoz igazodva valamennyi tantárgy tanulásánál jelen 

vannak, segítséget nyújtanak.  

A tanulási folyamatot a sikerre és élményszerzésre építjük, hogy a tanulás örömmé váljon a 

tanulók számára. A motivációt a variációk sokaságával, játékossággal igyekszünk fenntartani. 

A differenciálás elvét alkalmazzuk, hogy minden tanuló eljusson a számára megszerezhető 

tudás legmagasabb szintjére. A pedagógus tanuló közötti minőségi kommunikációval 

kialakítjuk a hajlandóságot és nyitottságot tanulóinkban a tanulás iránt. Hibajavítással, a saját 

és a társak teljesítményének megfigyelésével és értékelésével, a játékszituációk, illetve 

játékfeladatok megbeszélésével, a sikerek és kudarcok okainak feltárásával igényt alakítunk ki 

a gyermekekben a fejlődésre és a minőségi munka elvégzésére.  

 

A számonkérés módszerei, értékelési elvek  

A képességfejlesztés tantárgyból a tanév során a három tantárgyrész összegzése alapján kapnak 

osztályzatot a tanulók. 

 

Taneszközök kiválasztásának elvei és módjai  

A pedagógus az egyes tematikai egységek, témakörök megvalósításához, a foglalkozások 

levezetéséhez, a tematikának megfelelő, biztonságosan használható eszközöket használ, pl: 

PPT-vel, kiselőadásokkal, élménybeszámolókkal, fejlesztő játékokkal, feladatokkal teszi 

színessé a tanórákat. 
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Célok és feladatok 

Cél a műveltségátadás, a tanulói kompetenciák fejlesztése, az értelmi és érzelmi nevelés, a 

kulturált viselkedés és magatartás kialakítása, a teljes személyiségfejlesztés. 

A tanóra felépítésekor érdemes a csoporton belül (heterogén csoportok) és csoportok között 

(homogén csoportok) a differenciálásban rejlő lehetőségeket is kihasználni. Jól hasznosul, ha a 

helyesírás-tanítás és a nyelvi játékok, nyelvi humor, kreativitás az egész évi munkát áthatják. 

A tantárgy óraterve – nyelvi előkészítő program 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 5 180 (36 hét) 

Ebből:   

Tanulásmódszertan 1 36 

Nyelvi kifejezőképesség 

fejlesztés 
2 72 

Matematikai és logikai 

képességfejlesztés 
2 72 
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Tanulásmódszertan 

Tematikai egység 
Tanulási szokások 

Hatékony tanulási szokásrendszer kialakítása  

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Tanulási motivációra, tanulási szokásokra, tanulási módszerekre 

vonatkozó ismeretek  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Helyes tanulási szokások kialakítása 

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Énkép, önismeret  

A tanulás motivációs tényezői  

Tanulási stílusok, technikák  

A tanulás ergonómiai feltételei (külső- belső)  

Az önálló tanulás tervezése  

Reális énkép és önismeret kialakítása: erősségek, gyengeségek  

A tanulás motivációs tényezőinek, a tanulási stílusoknak a 

megismerése  

Új, hatékony tanulási szokásrendszer megvalósítása  

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Egyéni, páros, kiscsoportos, nagycsoportos gyakorlatok 

projektmunka 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos és humán tantárgyak 

Taneszközök Jegyzetek, órai munkák, csoportos alkotások 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

énkép, önismeret, motiváció, ergonómia, környezeti nevelés, tanulási 

terv, teljesítménymotiváltság  

 

 

Tematikai egység 

Tanulási technikák  

Hatékony tanulási módszerek, stílusok, szokások 

alkalmazása  

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Ismert és alkalmazott tanulási módszerek  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hatékony egyéni tanulási technika elsajátítása és alkalmazása  

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Rendszerezés, lényegkiemelés, vázlatkészítés  

A bevésés technikája, skipping  

Összehasonlító elemzés  

A kérdezés technikája  
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Problémamegoldó gondolkodás  

Érvelés  

Projektmódsszer  

A különböző tanulási technikák beépítése és alkalmazása a tanulási 

folyamatban  

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Egyéni, páros, kiscsoportos, nagycsoportos gyakorlatok, 

projektmunka, rajzolásos feladatmegoldás, időbeosztás készítés 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos és humán tantárgyak 

Taneszközök Jegyzetek, órai munkák, csoportos alkotások 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

definíció, alapelv, rendszerezési technika, prezentálás, megoldási terv, 

alternatívák  

 

Tematikai egység 
Tanulási formák  

Önismeret, együttműködés fejlesztése  

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Aktuális énkép megfogalmazása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulási folyamat eredményességének optimalizálása  

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Egyéni tanulás  

Páros tanulás  

Kooperatív tanulási technikák alkalmazása  

Az egyéni és társas tanulási folyamat megvalósítása  

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Egyéni, páros, kiscsoportos, nagycsoportos gyakorlatok, 

projektmunka, rajzolásos feladatmegoldás 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos és humán tantárgyak 

Taneszközök Jegyzetek, órai munkák, csoportos alkotások 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tanulási program, helyzetelemzés, tanulási formák, önismeret, 

önértékelés  
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Tematikai egység Beszédművelés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Helyes kiejtás, beszédtechnikai ismeretek  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Helyes légzéstechnika, verbális artikuláció kialakítása  

A tudás szabályos nyelvi kifejezőeszközökkel történő közvetítése  

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Légzéstechnikai és artikulációs gyakorlatok  

Helyes ejtési gyakorlatok  

Szókincsfejlesztési gyakorlatok  

Olvasási gyakorlatok  

Helyes légzéstechnika és artikuláció alkalmazása  

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Egyéni, páros, kiscsoportos, nagycsoportos gyakorlatok, 

projektmunka, rajzolásos feladatmegoldás, közös éneklés 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos és humán tantárgyak 

Taneszközök Jegyzetek, órai munkák, csoportos alkotások 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

légzéstechnika, artikuláció, belégzés, visszatartás, alaplevegő  

Nyelvi kifejezőképesség-fejlesztés 

(kommunikáció és műértelmezés) 

 

Tematikai egység 
A kommunikáció alapjai, a szöveg és a kommunikáció, 

írásbeli és szóbeli szövegműfajok 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Tankönyvek, internetes források ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyv- és könyvtárhasználat módjainak, a kommunikáció 

alapjainak elsajátíttatása. 

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Offline és online forráshasználat, hivatkozások. 

Kommunikációs modell, emberi és állati kommunikáció, 

kommunikációs helyzetgyakorlatok. 

Szóbeli és írásbeli szövegek; szólások, közmondások értelmezése. 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Frontális munka, egyéni munka, páros munka, csoportos gyakorlatok. 
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Kapcsolódási 

pontok 

Elsősorban humán tantárgyak. 

Taneszközök Jegyzetek, órai munkák, csoportos alkotások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Verbális és nonverbális kommunikáció, monologikus, dialogikus, 

leíró, elbeszélő, érvelő szövegek. 

 

Tematikai egység Szövegolvasás, írásbeli és szóbeli szövegalkotás 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Fogalmazási ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegolvasási stratégiák elsajátíttatása. Megfelelően megalkotott 

írásos szövegek elemzése, fogalmazás és kiselőadás megszerkesztése, 

a vita gyakorlása. 

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Felkészülés az olvasásra, tevékenységek olvasás közben és a szöveg 

elolvasása után, reflektálás a szövegre.  

A szöveg fogalma, jellemzői, felépítése.  

A kiselőadás megszerkesztésének lépései, a sikeres előadás eszközei. 

A nyilvános beszéd típusai, érvelő szöveg, közösségi és páros vita. 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Frontális munka, egyéni munka, páros munka, csoportos gyakorlatok. 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos és humán tantárgyak. 

Taneszközök Jegyzetek, órai munkák, csoportos alkotások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegszerkezet, cím, előadás, vita. Reflexió, reflektálás. 

Szóbeliség és írásbeliség.  

 

Tematikai egység Szövegértés 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Tankönyvi és irodalmi szövegek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértési készség fejlesztése. 

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Szövegértés gyakorlása komplex feladatsorral.  

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

Frontális munka, egyéni munka, páros munka, csoportos gyakorlatok. 
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szervezési 

és munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Elsősorban humán tantárgyak. 

Taneszközök Jegyzetek, órai munkák, csoportos alkotások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegszerkezet. 

 

Tematikai egység Lírai szövegek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai versértelmezések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző művészetfelfogások alapjainak ismertetése. 

Lírai szövegek olvasása, kreatív írástechnikák fejlesztése. 

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Különböző művészetfelfogások. Műnemek. A lírai műnem.  

Költői eszközök ismertetése, felkészülés az olvasásra.  

A tanult fogalmak gyakoroltatása klasszikus és kortárs versek 

segítségével, majd csoportos, végül egyéni szövegalkotással. 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Frontális munka, egyéni munka, páros munka, csoportos gyakorlatok. 

Kapcsolódási 

pontok 

Elsősorban humán tantárgyak. 

Taneszközök Jegyzetek, órai munkák, csoportos alkotások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kifejezés, utánzás, hatáskeltés, önelvű rendszer.  

Líra. Szóképek, alakzatok. 

 

Tematikai egység Epikus szövegek 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai mese-, mítosz- és novellaértelmezések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Epikus szövegek olvasása, kreatív írástechnikák fejlesztése. 

Bevezetés a mítoszok világába.  

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Az epika műneme. Kisepikai műfajok. 

A rövid szövegek értelmezési szempontjainak ismertetése, felkészülés 

az olvasásra.  

A tanult fogalmak gyakoroltatása mítoszok, mesék, klasszikus és 

kortárs novellák segítségével, csoportos, végül egyéni 
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szövegalkotással.  

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Frontális munka, egyéni munka, páros munka, csoportos gyakorlatok. 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos és humán tantárgyak. 

Taneszközök Jegyzetek, órai munkák, csoportos alkotások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Cselekmény, helyszín, szereplők, elbeszélői hang, nézőpont. Mese, 

mítosz, novella.  

 

Tematikai egység Drámai szövegek 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Színházi előadások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Párbeszédes szövegek olvasása, kreatív írástechnikák fejlesztése.  

Egy jelenet megalkotása, előadása.  

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

A drámai műnem. Párbeszédes szövegek sajátosságai, felkészülés az 

olvasásra.  

A tanult fogalmak gyakoroltatása klasszikus és kortárs művekből vett 

párbeszédes jelenetek segítségével (közös felolvasás, megbeszélés), 

csoportos, végül egyéni szövegalkotással.  

Legalább egy szöveg megtanulása és előadása. 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Frontális munka, egyéni munka, páros munka, csoportos gyakorlatok. 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos és humán tantárgyak. 

Taneszközök Jegyzetek, órai munkák, csoportos alkotások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, párbeszéd, színpadi utasítás.  
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Matematikai és logikai képességfejlesztés 

Tematikai egység Gondolkozási módszerek 
Órakeret  

14 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi ismeretek áttekintése, elmélyítése, rendszerezése 

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Halmazok - Halmaz és eleme, részhalmazok 

Gráfok - Pontok, élek, utak, bejárási problémák 

Logika - Kijelentések, állítás és megfordítása, szükséges és elégséges 

feltétel, logikai feladatok 

Kombinatorika - Szisztematikus keresések, sorbarendezések, 

kiválasztások 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Páros munka, csoportmunka 

Játékos feladatok önálló és közös megoldása 

Projektmunka 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos tantárgyak, digitális kultúra 

Taneszközök Hagyományos és digitális matematikai taneszközök, példatár 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nem keletkezik új kulcsfogalom 

 

Tematikai egység Algebra és számelmélet 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi ismeretek áttekintése, elmélyítése, rendszerezése 

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Műveletek - Fejszámolás, műveleti sorrend, zárójelek szerepe, 

számológép használata 

Arányosság - Egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás 

Egyenletek - Ismeretlen, ekvivalens műveletek, lineáris egyenletek 

megoldása 

Számelmélet - Elemi oszthatósági szabályok, osztó, többszörös 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Páros munka, csoportmunka 

Játékos feladatok önálló és közös megoldása 

Projektmunka 
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Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos tantárgyak, digitális kultúra 

Taneszközök Hagyományos és digitális matematikai taneszközök, példatár 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nem keletkezik új kulcsfogalom 

 

Tematikai egység Geometria 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi ismeretek áttekintése, elmélyítése, rendszerezése 

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Síkidomok - Háromszögek, négyszögek, sokszögek és tulajdonságaik 

Transzformációk - Tükrözések, eltolások, nagyítások 

Szerkesztések - Eszközök, általánosítás 

Derékszögű háromszögek - Számítási feladatok, Pitagorasz és Thalész 

tétele 

Területszámítás - Háromszögek, négyszögek területe 

Testek - Egyszerűbb testek csúcsai, élei, lapjai, felszíne, térfogata 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Páros munka, csoportmunka 

Játékos feladatok önálló és közös megoldása 

Projektmunka 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos tantárgyak, digitális kultúra 

Taneszközök Hagyományos és digitális matematikai taneszközök, példatár 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nem keletkezik új kulcsfogalom 

 

Tematikai egység Analízis 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi ismeretek áttekintése, elmélyítése, rendszerezése 

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

Koordináta rendszer - Pontok, egyenesek elhelyezkedése, koordináták 

A lineáris függvény - Ábrázolás, jellemzés 

Egyszerűbb függvények - Másodfokú, abszolút érték, 

gyökfüggvények 
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Sorozatok - Sorozatok megadása, tulajdonságai, nevezetes sorozatok 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Páros munka, csoportmunka 

Játékos feladatok önálló és közös megoldása 

Projektmunka 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos tantárgyak, digitális kultúra 

Taneszközök Hagyományos és digitális matematikai taneszközök, példatár 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nem keletkezik új kulcsfogalom 

 

Tematikai egység Valószínűségszámítás 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi ismeretek áttekintése, elmélyítése, rendszerezése 

Ismeretek/ 

Fejlesztési 

követelmények 

A statisztika elemei - Diagramok, középértékek 

Klasszikus valószínűség - Gyakoriság, kedvező és összes esetek 

Kombinatorikus játékok - Kockák, kártyák, szerencsejátékok, nyerő 

stratégia 

Nagy számok törvénye - Kísérletek, a statisztika és a valószínűség 

kapcsolata 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési 

és munkaformák 

Páros munka, csoportmunka 

Játékos feladatok önálló és közös megoldása 

Projektmunka 

Kapcsolódási 

pontok 

Természettudományos tantárgyak, digitális kultúra 

Taneszközök Hagyományos és digitális matematikai taneszközök, példatár 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nem keletkezik új kulcsfogalom 
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Testnevelés 

Nyelvi előkészítő program 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 9. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–

8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az 

eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes középfokú 

nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap 

a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan képes 

feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, melynek 

során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre inkább 

felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének. 

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

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, 

időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik.  
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MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 

cselekvéssorainak elemei között; 

− relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 

készségszintű kivitelezésére; 

− az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és 

képes a változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 

− tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és 

rendszeresen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes 

végrehajtását; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 

Torna jellegű feladatmegoldások 23 

Sportjátékok 35 

Testnevelési és népi játékok 17 

Önvédelmi és küzdősportok 20 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 16 

Gyógytestnevelés 18 

Összes óraszám: 170 
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A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör 

óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30-50%-ában 

állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés témakör 

óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen 

részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a 

gyógytestnevelő tanár. 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények 

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

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 

− 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok ismertetés utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása, alkalmazása 

− 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, 

alapelveinek elsajátítása 

− Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

− Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

− Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása, azok 

gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok helyes végrehajtása 

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása, alkalmazása  

− A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi szintű 

alapelvek, eljárások megismerése 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása, 

végrehajtása 
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− A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati 

tényezők szerinti beazonosítása 

− A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok 

összeállítása tanári segítséggel 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák tanári segítséggel történő alkalmazása 

− Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

− Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok 

lépéskombinációkkal zenére 

Fogalmak 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, 

bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.  

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

Tanulási eredmények 

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

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós 

futás közben; 

− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és 

súlylökés – számára megfelelő – technikáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

− Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, keresztező 

futás), futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és kombinációkban, 

variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 
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− Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-fejlesztéssel 

− A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő 

intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés) 

− Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

− Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- és 

háromlépéses sorozatelugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és 

akadályok felett egy és páros lábon 

− Dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel, rögzített helyzetből 

és lendületből társhoz, célra és távolságra 

− Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával 

homokba, szivacsba, emelt elugró helyről és elugró gerendáról 

− Magasugrás átlépő, hasmánt vagy flop technikával 5–9 lépés lendületszerzéssel 

− Súlylökés 3–4 kg-os szerrel, egy kézzel helyből szemből és oldalról, oldalt beszökkenéssel 

vagy háttal becsúszással 

− Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és távolságra 

− Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

− Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása  

− Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

Fogalmak 

flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és 

terheléses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, 

támaszhelyzet, koordináció, kondíció 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata.  

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23óra 

Tanulási eredmények 

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

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 
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− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári 

irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A torna jellegű mozgásformák egészségfejlesztő szerepének tudatosítása 

− A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

− A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

további fejlesztése 

− A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése, a segítségadás elsajátítása 

− Az önkontroll, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása 

− A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

− Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak 

megfelelően 

− (Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, szökkenéseket, 

ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése 

− A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése 

− A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

− (Választható anyagként) Alapvető ugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

− A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

− A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése 

− Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre 

● Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok) 

● Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk) 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● Keresztbe állított ugrószekrényen guggoló átugrás 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 
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− Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

− Gyűrűn: 

● (Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás 

hátra, lendületből 

● (Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; 

zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás 

● Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek felfelé; mászóversenyek 

Fogalmak 

futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével, elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását.  

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra 

Tanulási eredmények 

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

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és 

taktikai elemeket; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget 

mutat; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

− A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett 

− A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

− 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés célszerű és tudatos alkalmazása 
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− Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak 

gyakorlása 

− Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása 

− Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

− A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal 

− Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

− Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, 

felugrások-leérkezések – alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● Beugrásos és felugrásos kapura dobások előzetes lendületszerzésből 

● Az egy és két kézzel történő labdaátadások pontosságának, távolságának növelése 

helyben és mozgásból, alkalmazásuk gyors indulásokban és lerohanásokban 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több 

labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek összekapcsolása kapura 

dobásokkal 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési 

módot követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

− Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● 1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd 

indulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval) 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 
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● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló 

szabálymódosításokkal 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

− Röplabda 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása társnak (nyitásfogadás, ellenfél térfeléről érkező 

labda) alkar- és kosárérintéssel 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három 

érintéssel történő labdamegjátszásra 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

− Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete – 

alkalmazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a játékhelyzethez igazodva 

● Alakzattartással, alakzatbontással- és építéssel történő labdás koordinációs 

passzgyakorlatok 

● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás, majd 2-1-es taktikai helyzetben 

● 3-2, 4-2 és 4-3 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok 

együttműködésének, a védő játékosok összehangolt helyezkedésének gyakorlása 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával 

● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal 

● A területvédekezés alkalmazása a játékban 

● Egy- és kétudvaros emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának gyakorlása 

● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása a 

játékhelyzethez igazodva 

● Labdaátadások társnak palánk segítségével 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből 
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● Szabad ütések, büntető ütések gyakorlása 

● Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése 

● Csereszituációk gyakorlása 

● 2-2, 3-2, 3-3 elleni kisjátékok a támadó játékosok együttműködése és a védőjátékosok 

összehangolt helyezkedésének gyakorlása 

● Létszámazonos kisjátékok a módosított szabályok szerint 

Fogalmak 

védőtávolság, félaktív védő, aktív védő, felső egyenes nyitás, feladás, sáncolás, egyenes 

leütés, gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas nyolcas, tempódobás, átadócsel, 

rúgócsel, alakzatbontásos és építéses passzgyakorlat, területnyitás, pontrúgás, beugrásos és 

felugrásos kapura lövés, dugattyúmozgás, kosárlabda – indulási jog, megelőző szerelés, 

floorball – szabadütés, büntetőütés, védekezés, csere 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és 

az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

Tanulási eredmények 

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

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

− a testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséget mutat; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

− A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és 

futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 
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− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

− A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló, dinamikus és 

statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az 

elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

törekedve, időkényszer bekapcsolásával 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű 

célzó játékokban 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő, egyre 

összetettebb mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok 

mozgásos változatban) 

− Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és 

irányváltásokkal 

− Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni 

védekezés, az emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 

Néptánc – szabadon választható 

− A tiszai dialektus verbunkjainak, valamint legényes forgós és forgatós táncok 

mozgáselemeinek, kulturális értékeinek megismerése 

− A páros, forgatós táncokkal a nemi szerepekre vonatkozó ismeretek interiorizálása, a 

körtáncok által a közösséghez való tartozás élményének erősítése 

− A kreativitás fejlesztése az elsajátított táncos mozgásmotívumok improvizatív 

összekapcsolásával 
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Fogalmak 

döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított 

emberfogás, üres területre helyezkedés 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 

népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai 

elemeket; 

− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi 

fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

− A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett. Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt 

tanúsítva 

− Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 

az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat 

jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 

elsajátítása 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres 

képességfejlesztő célú alkalmazása 

− Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, különböző 

küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi helyzet 

megbontása és visszaszerzése 
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− Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

− Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

− Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal 

− Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból 

mindkét irányba, előre és hátra 

− A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal 

− A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate, ökölvívás, dzsúdó) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

− Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögé kerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 

○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

○ Karfelszedés könyökhajlatnál és átfordítás 

○ Túlsó karbehúzás 

− Karate 

● Az alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismeretében azok önálló 

bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának készségszintű elsajátítása helyváltoztatás nélkül 

(egyenes ütés helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő 

láb oldalán), gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, készségszintű elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás technikája 

● Oldalra csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● A test különböző magasságaiban (fej, törzs, öv alatt) végrehajtott támadások elleni 

védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

● Az ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása  
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● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása, 

önálló bemutatása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és köríves 

rúgás, oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Kötött formagyakorlat bemutatása (kata) a tanult technikák kivitelezésével, a sportágra 

jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

− Dzsúdó 

● Az előre, hátra és oldalra történő társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által övvel 

lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 

● Nagy külső horogdobás végrehajtása 

● Nagy belső horogdobás végrehajtása 

Fogalmak 

jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés, 

földharc, társ felemelése, parter helyzet, egyenes ütés, köríves ütés, kalapácsütés, egyenes 

rúgás, köríves rúgás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy belső horogdobás (emelő 

védés (age uke)), alkar védés kifelé és befelé (soto ude uke és uchi ude uke), alsó söprő védés 

(gedan barai), ellentámadás hátul levő kézzel (gjaku tsuki), kumite, kata 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények 

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

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek 

megértése 

− Az egészségmegőrző mozgásformák kategóriáinak intenzitás szerinti beazonosítása, 

szerepének megismerése az egészségtudatos életvezetésben 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek tudatos használata 

− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

− A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

Fogalmak 

strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 

betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 
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TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények 

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

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre; 

− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik; 

− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

Fejlesztési feladatok 

− A gyógytestnevelés fejlesztési feladatainak megjelenése a különböző témakörökbe 

ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve 

azokon kívül az alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

• A helyes légzéstechnika elsajátítása 

• Légzőgyakorlatok önálló összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

• A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, majd 

anélkül 

• A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, megtartása 

• A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása segítséggel 

• Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló végrehajtása 

• Egyszerűbb korrekciós gimnasztikai gyakorlatok összeállítása tanári segítséggel 

• A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok önálló összeállítása tanári kontrollal, a 

testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása 

• Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 
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• Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása 

• Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások 

megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

• A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal 

• A gerinc elváltozásához, belgyógyászati betegségekhez vezető káros életviteli szokások 

beazonosítása, ok-okozati összefüggéseinek megértése  

Fogalmak 

káros életviteli szokások, gerincferdülés, helytelen testtartások, 


